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ABRUEM consegue prorrogação Convênio
PROAP/CAPES para as suas filiadas
IES estaduais e municipais filiadas à ABRUEM devem solicitar junto a diretoria de
Programas e Bolsas da CAPES a prorrogação da vigência do convênio Proap/Capes

ções feitas pela ABRUEM.
Em reunião com o diretor Emídio Cantídio, o vicepresidente da associação, reitor da UEPG João Carlos
Gomes e o secretário executivo da ABRUEM, Carlos
Roberto Ferreira, falaram com o diretor sobre a preocupação com a prestação de contas do convênio
Proap/Capes do exercício 2011, cuja vigência se encerraria em 31 de dezembro.
O repasse de recursos do convênio Proap/Capes
às IES, para utilização no exercício 2011, ocorreu apenas
no final de julho, devido a uma série de fatores, entre eles
as mudanças ocasionadas pela troca da equipe de
governo. Devido a esse atraso, muitas instituições
encontraram dificuldades para utilização de todo o
recurso disponível, que inicialmente seria destinado a
cobrir despesas anuais dos programas de pósgraduação.
Para a resolução é necessário que as IES estaduais e municipais filiadas à ABRUEM solicitem à diretoria
de Programas e Bolsas da CAPES, a prorrogação da
vigência do convênio Proap/Capes por mais quatro
meses, no caso até abril de 2012.

Diretor da Capes Emídio
Cantídio de Oliveira Filho

Por solicitação da ABRUEM, a divisão do
programa de bolsas (DPB) da Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) divulgou a prorrogação, por mais quatro
meses, do convênio do Programa de Apoio à PósGraduação (Proap). Com isso, as instituições de
ensino superior (IES) terão até o dia 30 de abril de
2012 para prestar contas com a Capes, referente ao
financiamento das atividades dos programas de pósgraduação.
O prazo, que inicialmente acabaria no dia 31 de
dezembro, foi prorrogado devido a uma reivindicação
da ABRUEM, junto ao diretor da Capes, professor
Emídio Cantídio de Oliveira Filho, importante parceiro
da associação e que é sempre receptivo as solicita-

Encontro com as Embaixadas
Na tarde do dia 18, o vice-presidente e o secretário executivo da ABRUEM, João Carlos Gomes e Carlos
Roberto Ferreira, respectivamente, participaram de
reunião com as Embaixadas da Alemanha e da Bélgica.
Na Embaixada da Alemanha eles foram recebidos pelo
secretário do departamento de Cultura e Imprensa
Carlos Eduardo Martins e pela adido de Cultura e
Imprensa, Martina Hackelberg. Já na Embaixada da
Bélgica, os representantes da associação foram recepcionados pelo Embaixador, Claude Misson.
Nos dois encontros, foram tratados assuntos
referentes à Missão Internacional da ABRUEM, prevista
para acontecer em junho do próximo ano, quando serão
visitadas universidades e demais órgãos ligados ao
ensino superior dos dois países.
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