
Câmara de graduação reúne 

representantes em Brasília

Amanhã (19) os representantes da Câmara de Segundo o presidente da associação, as câmaras 
Graduação da ABRUEM se reúnem em Brasília, a constituídas pela associação são importantes locais para 
partir das 9h, na sede da associação, para realizar um que reitores e pró-reitores realizem debates, a fim de 
debate referente ao tema, a fim de elaborar um docu- contribuir para a solução de problemas que atrapalham o 
mento com o diagnóstico da graduação nas institui- avanço das IES filiadas à ABRUEM.
ções de ensino superior (IES) filiadas à ABRUEM.

A Câmara de Graduação é presidida pelo vice- Documento ABRUEM
presidente da ABRUEM e reitor da UEPG, João Carlos O Dossiê ABRUEM é uma solicitação do ministro 
Gomes, e conta ainda com Elisabete Brocki, da UEA; da Educação, Fernando Haddad. Esse documento 
Izabel Avelar, da UPE; Sandra Makowiecky, da apresentará um diagnóstico dos programas da associa-
UDESC; Anete Marília Pereira, da UNIMONTES; Ana ção e das universidades filiadas, além de sugestões e 
Maria di Renzo, da UNEMAT; e Ludoviko Carnascialli críticas a projetos e parcerias com o Ministério da 
dos Santos, da UEL. Educação.
No começo da semana passada, a Câmara de Com base nos dados coletados nas IES filiadas 
Graduação enviou aos representantes das IES filiadas por parte dos representantes das câmaras e dos repre-
à ABRUEM um questionário que visava a coleta de sentantes da Comissão dos Hospitais de Ensino, será 
dados referentes ao tema. Essas questões puderam produzido um documento com as informações sistemati-
ser enviadas à associação até ontem. zadas, que será entregue pela ABRUEM ao ministro 

A ABRUEM tem cinco câmaras instituídas: de Haddad no final deste mês.
Extensão, de Pós-Graduação, de Graduação, de 
Internacionalização e de Ensino a Distância e UAB. 
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