
Hoje, reitores da ABRUEM se 

reúnem em Brasília
do Fórum Nacional de Reitores.

Fórum Nacional de Reitores
Entre os dias 5 e 8 de outubro, acontece em 

Salvador o 49.° Fórum Nacional de Reitores. Nesta 
edição, o tema abordado será a qualidade da gestão 
acadêmica nas IES estaduais e municipais.

O 49.º Fórum Nacional de Reitores é uma promo-
ção da ABRUEM e será realizado pelas universidades do 
Estado da Bahia (UNEB), Estadual de Santa Cruz 
(UESC), do Sudoeste da Bahia (UESB) e Estadual de 

Hoje (21), acontece a reunião mensal da Feira de Santana (UEFS).
associação e o encontro com os presidentes das No dia 9 deste mês, o secretário executivo da 
Câmaras e os representantes da Comissão dos ABRUEM, Carlos Roberto Ferreira, esteve em Salvador, 
Hospitais de Ensino. Os dois compromissos ocorrem onde se reuniu com os representantes das quatro IES 
na sede da associação, em Brasília. que estão realizando esse fórum. Ferreira foi até a capital 

Inicialmente, a reunião administrativa mensal baiana para acertar os últimos preparativos para a 
aconteceria no dia 28, mas foi alterada devido à realização do evento.
proximidade com o 49.º Fórum Nacional de Reitores e 
a necessidade das Câmaras instituídas pela associa-
ção de elaborar um documento que deve ser apresen-
tado no fórum.

No encontro com os presidentes das Câmaras, 
será passado o modo de finalização do documento 
que cada uma deverá produzir. Esse documento é um 
pedido do ministro da Educação, Fernando Haddad.

Este documento terá um diagnóstico das 
instituições de ensino superior (IES) filiadas à associa-
ção e estarão sistematizadas as necessidades e as 
perspectivas das associadas à ABRUEM.

A associação tem cinco Câmaras instituídas – 
Graduação, Extensão, Internacionalização, Pós-
Graduação e Ensino a Distância e UAB. Cada uma 
delas deverá apresentar os resultados dos estudos 
realizados sobre seu respectivo tema na 49.ª edição 
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Temas debatidos na 

reunião administrativa
Às 14h, os reitores se reúnem com os 

representantes da Embaixada da Guiné-Bissau 
no Brasil. Neste encontro será realizada uma 
apresentação sobre os projetos que podem ser 
implementados com as IES da ABRUEM.

Outro assunto tratado na reunião é uma 
possível Missão Internacional da associação em 
junho de 2012. O 49º  Fórum Nacional de Reitores 
e o documento que as Câmaras da ABRUEM 
devem produzir serão outros temas debatidos na 
reunião.


