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Unimontes reforça as ações para
intercâmbio com instituições europeias
A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) desenvolve ações para
a ampliação dos convênios com instituições estrangeiras, com o objetivo de oferecer
aos professores e acadêmicos novas oportunidades para a realização de cursos de
intercâmbio em outros países.
Com esse propósito, no dia 1.º de setembro, o reitor João dos Reis Canela
recebeu a visita do professor Casimiro Manuel Marques Balsa, coordenador executivo
do Departamento de Sociologia da Universidade Nova de Lisboa (UNL), que também é
professor visitante do mestrado em Desenvolvimento Social da Unimontes.
O encontro contou ainda com a participação do coordenador do Núcleo de
Intercâmbio e Cooperação Institucional, João Felício Rodrigues Neto, e da professora
Luciene Rodrigues, do mestrado em Desenvolvimento Social. Foi discutida a ampliação das atividades previstas em convênio de cooperação técnica e científica firmado
entre a Unimontes e a universidade portuguesa.
Casimiro Balsa ressaltou que a Unimontes, em face dos seus avanços, tem plenas condições para estabelecer intercâmbio
com as universidades de outros países, dando assim maior visibilidade às suas atividades nas áreas de ensino, pesquisa, extensão e
pós-graduação.
Nesse sentido, sugeriu que a universidade promova eventos voltados para a divulgação dos diversos programas de graduação e de pós-graduação lato sensu e stricto sensu junto às instituições de Portugal e outros países da comunidade europeia. Ele se
dispôs a colaborar diretamente nesse processo.
O reitor João Canela destacou que a meta da Universidade Estadual de Montes Claros é incrementar a parceria em níveis
nacional e internacional, divulgando suas ações. Lembrou que, há algum tempo, a Unimontes mantém intercâmbio com as
Universidades Nova de Lisboa (UNL), Coimbra (UC) e Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD). “O nosso objetivo é firmar acordos de
cooperação técnica e científica também com universidades de outros países da Europa, oferecendo novas oportunidades de intercâmbio aos nossos professores e alunos”, enfatizou o reitor.

IES COM REITORES
ELEITOS RECENTEMENTE
Universidade Estadual
do Norte Fluminense
(UENF)
Silvério de Paiva Freitas
Universidade Regional
do Cariri (URCA)
Antônia Otonite de
Oliveira Cortezr
Universidade Estadual
do Mato Grosso do Sul
(UEMS)
Fábio Edir dos Santos
Costa

Câmaras
constituídas
pela ABRUEM
se apresentam
no Fórum

SALVADOR RECEBE 49.º FÓRUM NACIONAL DE REITORES
Entre os dias 5 e 8 de outubro, a Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) promove em Salvador o 49.°
Fórum Nacional de Reitores, que abordará a qualidade da gestão acadêmica nas
IES estaduais e municipais. A abertura oficial do evento ocorre no dia 5 de
outubro, às 19h, no salão de reuniões do Catussaba Resort Hotel.Devem
participar do evento, um grande número de representantes das universidades
estaduais e municipais filiadas, representantes de instituições governamentais,
professores e convidados.

Governo autoriza liberação de R$ 2,7 milhões para a Unicentro
A Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná (Unicentro) receberá R$ 2.755.250,00
do governo do Paraná. O anúncio foi feito pelo governador Beto Richa, durante reunião com reitores
das instituições de ensino superior do estado, no Palácio das Araucárias, em Curitiba. Ao todo,
foram liberados R$ 28,5 milhões para melhorias da infraestrutura das universidades estaduais e da
qualidade do ensino superior do estado.
A liberação dos recursos será feita após a assinatura de convênios entre governo e universidades. A
Unicentro já apresentou um plano de aplicação das
verbas, que leva em conta o Plano de Metas do
governo definido pelo Conselho Estadual de
Ciência e Tecnologia.
“O governo do Paraná tem apoiado as ações
das universidades e instituições de ensino superior
e, na medida do possível, repassado verbas para
novos investimentos e também para a melhoria de
nossas estruturas. São iniciativas como essas que
nos deixam tranquilos, pois sabemos que o governador Beto Richa tem consciência da importância
do ensino superior em nosso estado”, avaliou o
reitor da Unicentro, Vitor Hugo Zanette.

Reitores
participam de
reuniões
administrativas
Nos dias 31 de agosto e 21 de
setembro, a ABRUEM reuniu
representantes das instituições de ensino superior (IES)
filiadas para as reuniões
administrativas mensais da
associação. Na reunião de
agosto, os reitores receberam
representante da Uni-Itália e
na de setembro da Embaixada
do Guiné-Bissau.

ABRUEM tem
encontro com
representantes
do MEC/SESu
Na tarde do dia 30 de
agosto, os representantes
da ABRUEM participaram
de uma reunião com os
integrantes do Ministério
da Educação/Secretaria
de Ensino Superior. O
compromisso aconteceu
no auditório do MEC, na
Esplanada dos
Ministérios, em Brasília.
Secretário atendeu os
reitores com entusiasmo.
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Trabalho sem procrastinação
Desde que assumi a gestão da
ABRUEM, em meados do ano passado,
sempre tive em mente que não devemos deixar para depois o que pode ser
feito agora, e essa vem sendo a tônica
do trabalho realizado durante todo esse
tempo, pois jamais postergamos nossos afazeres.
Corremos a todo momento atrás
de novas formas de fortalecer o ensino
superior público do país, e fazemos isso
tendo em mente todas as esferas que
ele engloba.
Realizamos viagens internacionais para favorecer a mobilidade acadêmica, temos os fóruns para
discutir de forma abrangente temas que julgamos importantes, lutamos pela liberação de recursos junto à União, visamos à interiorização do ensino superior. Isso só para citar alguns exemplos.
Hoje, temos cinco Câmaras instituídas – Graduação, PósGraduação, Relações Internacionais, Extensão e Ensino a Distancia
e UAB – que visam fazer um estudo sobre o respectivo tema e elaborar
o Dossiê ABRUEM, um documento que é um pedido feito a nossa
associação pelo ministro da Educação, Fernando Haddad.
Recentemente, tivemos a oportunidade de ter um encontro com
o secretário de Educação Superior, Luiz Claudio Costa, um importante parceiro nas lutas da ABRUEM nos últimos anos.
O 49.º Fórum Nacional de Reitores abordará a qualidade da
gestão acadêmica nas IES estaduais e municipais. Particularmente,
tenho uma estima muito grande pelos fóruns, pois, além de serem
importantes momentos de interação, ainda favorecem a troca de
conhecimentos.
Nas duas últimas reuniões administrativas da associação,
encontramos com personalidades que representam instituições
estrangeiras, como Claude Misson, embaixador da Bélgica; Carlo
Naldi, atual coordenador da recém-criada Uni-Itália; e Eugénia
Saldanha Araújo, embaixadora da Guiné-Bissau.
Como se pode ver, o trabalho é muito e por isso a procrastinação não pode ser uma qualidade de nossa gestão.
Deixo a todos um cordial abraço.
Antonio Joaquim Bastos da Silva
Presidente da ABRUEM
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Reitores participam de reuniões administrativas
Nos dias 31 de agosto e 21 de setembro, a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM) reuniu representantes das instituições de ensino superior (IES) filiadas para as reuniões administrativas mensais da associação. “São nas reuniões administrativas que tomamos a maioria de nossas decisões e passamos aos nossos associados quais são as últimas ações da ABRUEM e no que elas contribuirão para o fortalecimento do
ensino superior das universidades publicas”, destaca o presidente Antonio Joaquim Bastos da Silva.
REUNIÃO DE AGOSTO
Às 14h da quarta-feira, os reitores da associação
começaram a reunião administrativa mensal. Num primeiro
momento, eles recepcionaram o professor Carlo Naldi, atual
coordenador da recém-criada Uni-Itália, associação que
conta com a participação do ministério italiano de
Universidade e Pesquisa e do Ministério de Relações
Exteriores. Durante a conversa, os reitores trataram com
Naldi sobre as possibilidades de intercâmbio de alunos e
pesquisadores, tanto do Brasil como da Itália.
Também nessa reunião foi realizado um relato sobre
as duas reuniões com o MEC/SESu – dos dias 10 e 30 – e o
encontro com o embaixador da Bélgica no Brasil, Claude
Misson, que ocorreu no dia 11 de agosto. Na reunião com
Claude Misson, houve uma apresentação das universidades e dos centros de pesquisa belgas e também foi conversado sobre uma possível missão da ABRUEM na Bélgica.
Mais tarde, às 15h30, os representantes da associação receberam a conselheira Almerinda Carvalho, do programa Ciência sem Fronteira. Também na reunião administrativa foram realizados relatos sobre as duas reuniões com
o MEC – dos dias 10 e 30 de agosto – e a visita do embaixador
da Bélgica, no dia 11 de agosto.

Reitores da ABRUEM receberam representante da Uni-Itália

Representantes da Embaixada da Guiné-Bissau se reuniram
com reitores da ABRUEM

REUNIÃO DE SETEMBRO
Às 14h, os reitores se reuniram com os representantes da Embaixada da Guiné-Bissau no Brasil. Nesse
encontro, foi realizada uma apresentação sobre os projetos que podem ser implementados com as IES da
ABRUEM. Na ocasião, a embaixadora Eugénia Saldanha
Araújo pediu para que as universidades filiadas fossem
receptivas ao intercâmbio cultural com os alunos da GuinéBissau.
Outro assunto tratado na reunião foi uma possível
missão internacional da associação em junho de 2012.
Dessa vez, o destino da comitiva da ABRUEM deve ser a
Alemanha. Na reunião, ficou definido que no roteiro de
visitas dos reitores da associação a preferência será dada
às universidades listadas pela CAPES para o intercâmbio
cultural.
Há a possibilidade de a missão da ABRUEM visitar
ainda as universidades belgas após conhecer as IES da
Alemanha. Quem está dando apoio à ABRUEM para o
fechamento do roteiro de visitas no país germânico é o
professor Ricardo Schuch, do Centro Brasileiro U.
Münster.
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Câmaras constituídas pela ABRUEM se
reúnem em Brasília
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM) se reuniu, na manhã do dia
31, com os representantes das Câmaras instituídas pela
associação e com os da Comissão de Hospitais de Ensino.
Nessa reunião, os representantes das Câmaras e da Comissão
dos Hospitais foram orientados sobre a forma como deve ser
elaborado o documento que cada um deverá entregar à
ABRUEM, logo após o 49.º Fórum Nacional de Reitores.
Antes disso, as Câmaras e a Comissão de Hospitais de
Ensino deverão realizar uma apresentação – com os resultados
obtidos e as propostas chegadas – na 49.ª edição do Fórum
Nacional de Reitores, que acontece em Salvador entre os dias
5 e 8 de outubro. No total, a ABRUEM tem cinco Câmaras
instituídas, sendo elas de Extensão, de Pós-Graduação, de
Graduação, de Internacionalização e de Ensino a Distância e
UAB.
“As Câmaras constituídas pela associação são importantes locais para que reitores e pró-reitores realizem debates,
a fim de contribuir para a solução de problemas que atravancam o avanço das IES filiadas à ABRUEM”, ressalta o presidente da associação, Antonio Joaquim Bastos da Silva.

Documento ABRUEM
O Dossiê ABRUEM é um pedido do Ministro da
Educação, Fernando Haddad, para a ABRUEM. Esse documento trará um diagnóstico dos programas da associação e
das universidades filiadas, além de sugestões e críticas a
projetos e parcerias com o Ministério da Educação (MEC).
Com base nos dados coletados nas instituições de
ensino superior (IES) filiadas por parte dos representantes das

OUTUBRO/2011

03

Reitores se reúnem com
representantes do MEC
Na tarde do dia 30 de agosto, os representantes da Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) participaram de uma reunião com os integrantes do Ministério
da Educação/Secretaria de Ensino Superior. O compromisso aconteceu no
auditório do MEC, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Na ocasião, o
secretário destacou a importância de um diálogo entre os reitores das
universidades públicas – estaduais, municipais e federais – para que haja
uma pluralidade na oferta de cursos por região.
Segundo Costa, não é proveitoso uma região ter dois cursos de Medicina e nenhum de Arquitetura, por exemplo. O secretário
levantou esse ponto para que sejam evitadas as implantações dos mesmos cursos – por IES estaduais e federais, por exemplo – numa
mesma região. O secretário, importante parceiro da associação, também destacou a seriedade do trabalho realizado pela ABRUEM
ao longo dos anos.
“Tivemos a oportunidade de realizar um importante debate para orientar os rumos da associação na busca pelo fortalecimento
do ensino superior do país”, comemorou o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva.
Nesse encontro, os representantes da associação foram recepcionados pelo secretário de Educação Superior, Luiz Cláudio Costa,
para dar sequência aos debates iniciados com os representantes da ABRUEM, em uma outra reunião entre as duas partes.

ENCONTRO DO DIA 10
Câmaras e nos hospitais de ensino por parte dos da Comissão,
será produzido um documento com as informações sistematizadas. Vale lembrar que todas as Câmaras instituídas devem
apresentar o material produzido no 49.º Fórum Nacional de
Reitores.
A Câmara de Pós-Graduação é presidida por Ariano
Aparecido Silva, reitor da UNEMAT; a de Internacionalização,
por Carlos Fernando de Araújo Calado, reitor da UPE; a de
Graduação, por Jairo José Campos da Costa, reitor da UNEAL;
a de Extensão, por Marília Brasil Xavier, reitora da UEPA; e a de
EAD/UAB, por Sebastião Íberes Lopes Melo, reitor da UDESC.
Os representantes da associação na Comissão dos
Hospitais de Ensino são Julio Santiago Prates Filho, reitor da
UEM, e Rozangela Maria de A. F. Wyszomirska, reitora da
UNCISAL.

APRESENTAÇÃO DAS CÂMARAS

Ÿ Câmara de Extensão – Dia 6 de outubro, às 10h15
Ÿ Câmara de Pós-Graduação – Dia 6 de outubro, às 11h15
Ÿ Câmara de Graduação – Dia 6 de outubro, às 15h45
Ÿ Câmara de EAD/UAB – Dia 6 de outubro, às 16h45
Ÿ Câmara de Internacionalização – Dia 7 de outubro, às 11h15
Ÿ Comissão de Hospitais de Ensino – Dia 7 de outubro, às 10h15

A reunião do dia 30 é a continuidade do encontro que houve entre os representantes do MEC e da ABRUEM no dia 10 de
agosto. Na ocasião, o secretário Luiz Cláudio Costa não pôde realizar o debate pretendido com os cerca de 100 representantes da
associação, e por isso o remarcou para o dia 30.
A abertura da reunião, que aconteceu neste dia 10, foi realizada pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, que destacou,
entre outros, os aspectos que podem favorecer a ampliação dos recursos federais às universidades estaduais e municipais. Com
isso, Haddad tocou em pontos importantes, como a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), as políticas do PNE, as parcerias com as
IES, entre outros.
Após a apresentação do presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva, e da breve exposição realizada pelo
secretário
de Educação Superior, Luiz Cláudio Costa, os representantes da associação dirigiram seus questionamentos ao
coordenador de Relações Estudantis do MEC/SESu, Lucas Ramalho. Já na continuidade da reunião, após o almoço, quem respondeu às dúvidas dos representantes da ABRUEM foi Paula Branco de Mello, diretora de Políticas e Programas de Graduação do
MEC/SESu.

Presidente da ABRUEM integra comitiva
oficial do Ministério da Saúde
A convite do ministro da Saúde, Alexandre Padilha,
o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da
Silva, integrou a comitiva oficial do ministério, que visitou
Cuba entre os dias 22 e 24 de setembro. O objetivo da
missão foi estreitar relações bilaterais e visitar instituições
cubanas da área da saúde pública, com ênfase em atividades de transferência de tecnologia para produção e
desenvolvimento conjunto de medicamentos, vacinas,
pesquisas e biotecnologia.
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49˚ FÓRUM NACIONAL DE REITORES DA ABRUEM

ABRUEM promove Fórum
Nacional de Reitores

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
TEMÁTICA CENTRAL: “QUALIDADE DA GESTÃO ACADÊMICA NAS IES ESTADUAIS E MUNICIPAIS”
05 a 08 de outubro de 2011
Local: Catussaba Resort Hotel – Salvador - BA
ABERTURA DO EVENTO: dia 05 de outubro – 20h00 – coquetel e atração cultural

06/10/2011 (quinta-feira)

disso, são importantes locais de trocas de conhecimentos.”
Salvador, cidade que recebe essa edição do Fórum Nacional de
Reitores, foi a primeira capital brasileira e possui uma série de
atrativos turísticos, que vão desde o patrimônio histórico, o
conjunto arquitetônico e o litoral até a cultura local, da qual
fazem parte a música, a culinária e a religião.

08h30

09h10

DEBATES

10h00

In tervalo para Café

10h15

Apresentação da Câmara de Apoio Técnico da Extensão
Com posição da câmara:

UNIVERSIDADES

Entre os dias 5 e 8 de outubro, a Associação Brasileira
dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) promove em Salvador o 49.° Fórum Nacional de
Reitores, que abordará a qualidade da gestão acadêmica nas
IES estaduais e municipais. A abertura oficial do evento ocorre
no dia 5 de outubro, às 19h, no salão de reuniões do Catussaba
Resort Hotel.
O fórum deverá reunir um grande número de representantes das universidades estaduais e municipais filiadas,
representantes de instituições governamentais, professores e
convidados. Um dos objetivos do fórum é o compromisso de
difundir e produzir conhecimento junto à sociedade, e assim
estabelecer um ambiente de cooperação e troca de experiências entre as filiadas. Entre os conferencistas do fórum está
Glaucius Oliva, presidente do CNPq.
O tema central da edição foi dividido em subtemas:
Plano Nacional de Educação (PNE), o exame nacional de
docentes, a mobilidade acadêmica e a autonomia universitária
e financeira das universidades estaduais e municipais. Além
disso, as cinco Câmaras – Graduação, Pós-Graduação,
Extensão, Internacionalização, Ensino a Distancia e UAB –
instituídas pela ABRUEM irão realizar uma apresentação.
De acordo com o presidente da ABRUEM, Antonio
Joaquim Bastos da Silva, “os fóruns promovidos pela ABRUEM
são importantes locais para debater temas que contribuem para
a melhoria e o fortalecimento do ensino superior no país. Além

Para realizar essa edição do evento, a associação conta
com o apoio das universidades do Estado da Bahia (UNEB),
Estadual de Santa Cruz (UESC), do Sudoeste da Bahia (UESB)
e Estadual de Feira de Santana (UEFS).
A UESC é uma universidade comprometida com a
formação da cidadania e com o desafio de atender às demandas da comunidade regional. Localizada em Ilhéus, região sul
da Bahia, onde ainda existem remanescentes de Mata Atlântica
que oferecem cobertura natural às plantações de cacau, a
instituição exerce um papel fundamental na criação de programas interativos, que são regularmente realizados em conjunto
com produtores rurais, empresários e associações em busca
de novas alternativas para o desenvolvimento regional.
A Universidade do Estado da Bahia (UNEB), maior
instituição pública de ensino superior da Bahia, fundada em
1983 e mantida pelo governo do estado por intermédio da
Secretaria da Educação (SEC), está presente geograficamente
em todas as regiões do estado, estruturada no sistema multicampi. Atualmente, a universidade disponibiliza mais de 150
opções de cursos e habilitações nas modalidades presencial e
de educação a distância (EaD), nos níveis de graduação e pósgraduação, oferecidos nos 29 departamentos.
A UESB é uma instituição que tem como visão ser
referência em educação e transformação social. Entre as
missões dessa IES, está realizar com efetividade o ensino, a
pesquisa e a extensão, produzindo, sistematizando e socializando conhecimentos para a formação de profissionaiscidadãos, visando a promoção do desenvolvimento humano.
Instalada no Portal do Sertão, a UEFS nasceu como
resultado de uma estratégia governamental, com o objetivo de
interiorizar a educação superior, até então circunscrita à capital
Salvador. Com o objetivo de formar e capacitar novos profissionais, a UEFS oferece vários cursos de graduação, além dos
cursos de pós-graduação, entre especializações, mestrados e
doutorados.

TEMA: Plano Nacional de Educação
PALESTRANTE: Deputado Federal Emiliano José
Mediador: Professor Antonio Joaquim Bastos da Silva - Reitor d a UESC e Presidente d a ABRUEM

07/10/2011 (sexta-feira)

Apresentação Comissão Hospitais de Ensino

08h30

Integrantes:
Reitor Julio Santiago Prates Filho – UEM
Reitora Rozangela Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska - UNCISAL

09h10

DEBATES

10h00

Intervalo para Café

10h15

TEMA: Mobilidade Acadêmica
PALESTRANTE: Glaucius Oliva – Presidente do CNPq
Mediador: Professor Paulo Roberto Pinto Santos - Reitor da UESB

10h45

DEBATES

11h15

Apresentação da Câmara de Apoio Técnico de Internacionalização

Presidente: Reitora Marília Brasil Xavier – UEPA
Integran tes:
Gisele Quinelli – UEPG
Mohamed Habib – UNICAMP
Raimundo Bonfim d os Santos – UESC
Regina Henriques – UERJ
Maria de Fátima Ribas - UNITINS
José Falcão Sobrinho – UVA

10h45

DEBATES

Composição da câmara:
11h15

Presidente: Reitor Carlos Fernando de Araújo Calado - UPE

Apresentação da Câmara de Apoio Técnico da Pós-Graduação
Com posição da câmara:

Integrantes:

Presidente: Reitor Adriano Aparecido Silva - UNEMAT

Evanilde Benedito – UEM
Izabel Cristina Takitane – UNESP
Adnei Melges de Andrade - USP
Gilson Scharnik - UEG
Margarida Gandara Rauen - UNICENTRO
João Felício Rodrigues Neto – UNIMONTES
Leandro Russovski Tessler – UNICAMP
Grete Soares Pflueger - UEMA

Integran tes:
José Jackson Coelho Sampaio – UECE
Terezinha Abreu Gontijo – UEMG
Jofre Jacob d a Silva Freitas – UEPA
Antônio Pereira de Souza – UDESC
Euclides de Mesq uita Neto – UNICAMP
Eduardo de Camargo Oliva – USCS

Secretário: José Guido Corrêa de Araújo – UPE
Secretária: Áurea Regina Alves Ignácio - UNEMAT

11h45

DEBATES

12h15

Intervalo para almoço

14h00

TEMA: Autonomia Universitária e Financeira das Instituições de Ensino Superior
PALESTRANTE: Reitor Júlio Cezar Durigan – Universidade Estad ual Paulista "Júlio de Mesquita
Junior" - UNESP
Mediador: Professor Lourisvaldo Valentim da Silva - Reitor da UNEB

14h40

DEBATES

15h30

In tervalo para Café

15h45

Apresentação da Câmara de Apoio Técnico da Graduação
Com posição da câmara:

11h45

DEBATES

12h15

Intervalo para almoço

14h00

TEMA: Inovação Tecnológica
PALESTRANTE: Luis Afonso Bermudez - Diretor do Centro de Apoio do Desenvolvimento
Tecnologico – Universidade de Brasília
Mediador: Professor José Carlos Barreto de Santana - Reitor da UEFS

14h40

DEBATES

15h30

Intervalo para Café

15h45

TEMA: Sistema Nacional do Ensino Superior – Discussões e contribuições da ABRUEM
Palestrantes: (mesa composta por reitores associados à ABRUEM)

16h45

DEBATES

20h00

JANTAR

Presidente: R eitor Jairo José Campos da Costa - UNEAL
Integran tes:
Elisabete Brocki - UEA
Izabel Avelar - UPE
Sandra Makowiecky – UDESC
Anete Marília Pereira - UNIMONTES
Ana Maria Di Renzo – UNEMAT
Ludoviko C arnascialli d os Santos - UEL

08/10/2011 (sábado)

09h00

Atividade Cultural

