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‘Diagnóstico ABRUEM’ é entregue a
órgãos ligados à educação superior

Recentemente o documento foi entregue ao ministro da
Educação e para o secretário de Educação Superior

Na semana passada, o presidente da
ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva, e o
secretário-executivo da associação, Carlos Roberto
Ferreira, estiveram em Brasília, onde entregaram o
‘Documento ABRUEM’ – um diagnóstico que traz um
perfil das instituições filiadas à associação e as reivindicações para o avanço do ensino superior no país – a
uma série de presidentes e representantes de órgãos
ligados à educação superior no Brasil.
Entre os dias 20 e 21, o presidente e o secretário-executivo da associação fizeram a entrega do
‘Diagnóstico da ABRUEM’ as presidências do

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE) e da Coordenadoria de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes).
O ‘Diagnóstico ABRUEM’ é fruto de um trabalho
de seis meses das câmaras instituídas pela associação –
de Graduação, Pós-Graduação, Extensão,
Internacionalização e de Ensino a Distância – e pela
Comissão dos Hospitais de Ensino (atual Câmara da
Saúde). Após coletarem os dados, as comissões os
sistematizaram e os apresentaram no 49.º Fórum
Nacional de Reitores da ABRUEM, que aconteceu em
Salvador em outubro deste ano.
Reuniões
As datas para as reuniões administrativas mensais da ABRUEM para o primeiro semestre do ano de
2012 já foram definidas: 15 de fevereiro, 14 de março, 11
de abril, 09 de maio, 23 a 26 de maio – 50º Fórum
Nacional de Reitores e 04 a 22 de junho – viagem internacional para a Bélgica e Alemanha. A relação pode ser
conferida no site da associação: www.abruem.org.br.
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