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Finep aprova projeto de Biotecnologia Microbiana da UESC
trabalhos de investigação científica de mais duas dezenas de
professores/pesquisadores e de vários estudantes. A estrutura
física do centro foi planejada por um grupo de 21 professores do
PPGGBM, que, nos últimos três anos, captaram recursos em
torno de R$ 3 milhões em investimentos destinados a projetos
de pesquisa. Esse grupo, nesses últimos anos, preparou 130
alunos de graduação e mestrado e, atualmente, outros 100 em
orientação, o que totaliza 230 alunos orientandos, com uma
média de 5 alunos/orientador/ano.
Em igual período, o grupo do PPGBBM publicou 74
artigos científicos em revistas qualificadas e apresentou 174
resumos em congressos nacionais ou internacionais, além de ter
pleiteado o depósito de uma patente na área da biotecnologia.
Esses números revelam a potencial capacidade de atuação do
grupo e o excelente desempenho do programa, que apresentou
proposta à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes), em 2011, para implantação do curso de
doutorado.
ÁREAS BENEFICIADAS
O Programa de Pós-graduação em Biologia e
Biotecnologia Molecular (PPGBBM) está entre os programas de
pós-graduação da Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC) beneficiados com a aprovação da proposta que contemplará as pesquisas nas áreas de Biologia e Biotecnologia de
Micro-organismos. Dentre os três subprojetos enviados para
aprovação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep),
destaca-se o Centro de Inovação em Biologia e Biotecnologia
Microbiana (Cibbim), que ocupará uma área construída de 1.275
metros quadrados e já tem aprovado R$ 1.657.495,00 para a
execução das obras.
O Cibbim desenvolverá atividades de pesquisa e formação de recursos humanos nas suas duas principais linhas de
pesquisa. Nesse sentido, abrigará 11 laboratórios e subsidiará

As grandes áreas beneficiadas com a construção do Cibbim
são a biotecnologia, com a implementação de atividades voltadas para a inovação e realização de produtos e processos; a
saúde, por meio da busca de soluções para problemas sociorregionais, atendendo a necessidade de inserção da UESC na
região; e a toxicologia, com a análise em procariotos e eucariotos dos bioprodutos gerados para uso em seres humanos, ainda
não existente na Bahia. A construção do Cibbim permitirá a
atuação de pesquisadores de diferentes áreas em um mesmo
local. Isso resultará em economia de recursos de pesquisa, uma
vez que equipamentos e materiais são de uso comum na área de
biotecnologia, saúde e microbiologia, além de facilitar a colaboração entre os pesquisadores.

Unimontes firma convênio com
Universidade Aberta de Portugal
A Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes) firmou convênio com
a Universidade Aberta de Portugal, ampliando as possibilidades na área de educação
a distância. O acordo é resultado do esforço conjunto da Secretaria de Estado de
Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Sectes), da Unimontes e da Universidade do
Estado de Minas Gerais (UEMG). A solenidade de assinatura do documento contou
com a presença do vice-governador Alberto Pinto Coelho, no dia 29 de novembro, em
Belo Horizonte, durante o encerramento do I Congresso Mineiro de Ensino Superior,
na Cidade Administrativa.
A reitora da Universidade Aberta de Portugal, professora Carla Padrel de
Oliveira, disse que o convênio permitirá alargar a experiência de ensino a distância
que a instituição europeia tem, introduzindo a oportunidade de compartilharmos os
conteúdos com a Unimontes e a UEMG. A reitora observou ainda que a experiência
portuguesa é diferente da brasileira, pois a Universidade Aberta de Portugal tem seus
próprios professores e servidores técnico-administrativos, enquanto no Brasil o
sistema funciona em forma de consórcio de universidades que garantem as ações da
Universidade Aberta.

IES com reitores
eleitos recentemente
Universidade Estadual de
Santa Cruz (UESC)
Amélia Pinheiro

Universidade Estadual do
Oeste do Paraná (Unioeste)
Paulo Sérgio Wolff

Universidade Estadual de
Montes Claros (Unioeste)
João Dos Reis Canela
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Retrospectiva ABRUEM
As realizações da associação em 2010
No final deste ano, o Jornal da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais
e Municipais (ABRUEM) traz uma retrospectiva com os principais acontecimentos que marcaram a
caminhada da associação em 2011. Muitas de ações para favorecer o fortalecimento do ensino superior no país foram realizadas. Visitas técnicas, fóruns de discussões, reuniões com personalidades
ligadas a área da educação fizeram parte do cotidiano dos representantes das universidades filiadas à
ABRUEM. Os temas abordados nas duas edições do Fórum Nacional de Reitores deste ano – 48º e 49º
– foram as 'Relações Institucionais das IES da ABRUEM com o Governo Federal' e a 'Qualidade da
Gestão Acadêmica nas IES Estaduais e Municipais'.
Em 2011, a ABRUEM instituiu Câmaras – de Graduação, Pós
Graduação, Extensão, Internacionalização, EAD/UAB e Saúde – que
foram fundamentais para que a associação pudesse montar o 'Documento ABRUEM', que traz um diagnóstico das IES filiadas. Na viagem
a Portugal, realizada em junho deste ano, os associados da ABRUEM
fecharam importantes acordos de cooperação internacional, que
favorecem a mobilidade acadêmica e o intercâmbio cultural.
Também neste ano, os representantes da ABRUEM participaram de reuniões com importantes figuras ligadas à educação superior, como o ministro da Educação, a presidente do INEP, o secretário
de Educação Superior, o diretor de bolsas da Capes. Para 2012,
ações já estão sendo traçadas para que a evolução do trabalho da
associação continue dando resultados expressivos.

Unimontes firma convênio com
Universidade Aberta de Portugal
A Universidade Estadual de Montes Claros firmou convênio com a
Universidade Aberta de Portugal ampliando as possibilidades na área
de educação a distância da instituição.
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Um ano de muito trabalho e
resultados
Mais um ano de muito trabalho e muita
dedicação chega ao fim. Estou feliz e realizado com as ações e os rumos da ABRUEM
neste ano. Quando penso em tudo o que conseguimos realizar em 2011, minha sensação
é a de dever cumprido. Apesar disso, aquele
sentimento de “quero mais” me acompanha.
Sei que a ABRUEM pode contribuir
ainda mais para o fortalecimento do ensino
superior no país, e a cada conquista alcançada nosso objetivo é ir além. A motivação pelo
trabalho em prol do ensino superior nos
acompanha diariamente.
A realização dos dois fóruns deste ano fomentou ainda mais as discussões sobre temas de vital importância para o ensino superior. Em maio, realizamos o Fórum Nacional de Reitores, em Belém, no qual abordamos as relações
institucionais das IES da ABRUEM com o governo federal; e em outubro, no
fórum realizado em Salvador, nosso tema foi a qualidade da gestão acadêmica
nas IES estaduais e municipais. Creio que a ABRUEM cumpriu seu papel de
propiciar debates que fortalecem e contribuem para o crescimento do ensino
superior no Brasil.
No 49.º Fórum Nacional de Reitores, houve também a apresentação das
câmaras instituídas pela associação, que trabalharam arduamente para que
pudéssemos atender ao pedido do Ministro da Educação, Fernando Haddad,
de elaborar um documento com a síntese das IES filiadas à ABRUEM. Realizamos ainda uma visita a Portugal, onde fechamos importante acordo de cooperação internacional que favorece a mobilidade acadêmica e o intercâmbio cultural
– uma das bandeiras levantada pela associação. Em 2011 também foram realizadas reuniões com importantes parceiros, no intuito de fortalecer o ensino
superior no país.
É com entusiasmo e a certeza de que nosso trabalho foi muito bem executado, alcançando assim os resultados que objetivamos, que agradeço a
todos aqueles que ajudaram a ABRUEM na empreitada deste ano. Deixo a
todos meu abraço fraterno e os votos de boas festas.
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Antonio Joaquim integra Comitiva do Ministério da Saúde
A convite do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva, fez parte da comitiva
oficial do ministério, que visitou Cuba entre os dias 22 e 24 de setembro. A missão teve como intuito estreitar as 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.

OUTUBRO
ABRUEM realizou 49.º Fórum Nacional de Reitores
Com grande participação e discussões de qualidade, o
49.º Fórum Nacional de Reitores, que ocorreu entre os dias 5 e 8
de outubro, reuniu mais de 100 pessoas em Salvador – cidade
que sediou essa edição do evento, que teve como tema a
qualidade da gestão acadêmica das IES estaduais e municipais.
De acordo com o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim
Bastos da Silva, “os fóruns promovidos pela associação são
importantes momentos para debater temas que contribuem
para a melhoria e o fortalecimento do ensino superior no país.
Além disso, são importantes momentos de troca de conhecimentos”. Promoção da ABRUEM, o 49.º Fórum de Reitores foi
realizado pelas universidades do Estado da Bahia (UNEB),
Estadual de Santa Cruz (UESC), do Sudoeste da Bahia (UESB)
e Estadual de Feira de Santana (UEFS).

ABRUEM consegue prorrogação de Convênio
PROAP/CAPES para as suas filiadas
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 referentes ao financiamento das atividades dos programas de pósgraduação à Capes. O prazo 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 às solicitações feitas pela ABRUEM.

Câmaras entregam os respectivos relatórios
No final de outubro, as câmaras instituídas pela associação e a Comissão dos
Hospitais de Ensino entregaram seus respectivos relatórios, para que o Documento
ABRUEM pudesse ser finalizado. Esse documento é um pedido do ministro da Educação
Fernando Haddad à ABRUEM e contém um diagnóstico das instituições de ensino
superior filiadas à associação. No dia 14 de dezembro, ele será entregue ao ministro. O
documento é o resultado do trabalho das câmaras – de Graduação, Pós-Graduação,
Extensão, Internacionalização e EAD/UAB – e da Comissão dos Hospitais de Ensino,
atual Câmara da Saúde, que coletaram dados nas IES associadas, apresentaram no 49.º
Fórum Nacional de Reitores e posteriormente os sistematizaram.

NOVEMBRO
Reitores realizam reunião administrativa mensal
No dia 23 de novembro, a ABRUEM reuniu representantes das instituições de ensino superior (IES) filiadas para o encontro administrativo mensal da associação, que começou por volta das 14h, na sala de reuniões da ABRUEM, em Brasília. Entre os temas debatidos pelos
reitores na reunião de dezembro, estavam o jantar de confraternização, o 50.º Fórum Nacional de Reitores e o vídeo institucional.
O 50.º Fórum Nacional de Reitores acontece entre os dias 23 e 26 de maio de 2012 e será realizado pela Universidade de Pernambuco
(UPE), por isso o secretário executivo da ABRUEM, Carlos Roberto Ferreira, esteve reunido, no dia 28, com representantes da UPE para tratar
de assuntos referentes à realização do fórum.

Vice-presidente representa associação na Alemanha

Antonio Joaquim Bastos da Silva
Presidente da ABRUEM

Representando a ABRUEM, o vice-presidente da associação, João Carlos Gomes, integrou a delegação brasileira que visitou a sede do
German Academic Exchange Service (DAAD), em Bonn, na Alemanha. No dia 23 de novembro, os integrantes da delegação participam do
Kick-off-workshop Brasil-Alemanha. Durante a viagem, o vice-presidente da ABRUEM assinou, representando a associação, um convênio de
cooperação internacional com a HRK, da Alemanha, e outros parceiros.
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ABRUEM traça ações com a CAPES
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Reitores encerram ciclo de atividades no ano

Em uma reunião extraordinária, que aconteceu no dia 6 de julho com o diretor de
educação a distância da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), João Carlos Teatini, a ABRUEM deixou estabelecidas duas ações com a CAPES.
Em nome das IES associadas, a ABRUEM uma única solicitação junto à CAPES para a resolução dos problemas existentes, como repasse de recursos e assinatura de convênios. Além
disso, outra ação traçada foi à criação da Câmara de Ensino a Distância e Universidade
Aberta do Brasil para tratar de assuntos de interesse da associação.

Comissão Mista de Orçamento acata proposição das IES estaduais e municipais
A convite do deputado federal Alex Canziani e representando a associação, o vice-presidente da ABRUEM, João Carlos Gomes, participou em 5 de julho da reunião do Comitê de Exame de Admissibilidade de Emendas da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e
Fiscalização, que discute emendas à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2012. A proposição das IES estaduais e municipais foi aprovada pelo Comitê de Exame de Admissibilidade e também pela Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. Com isso, o
parágrafo 5.º do artigo 36 da LDO 2012 passa a ter a seguinte redação: “...no caso de transferências para ações voltadas para o ensino superior,
os limites mínimos de contrapartida a que se refere o parágrafo primeiro desse artigo serão fixados em 1%...”.

AGOSTO
Reitores se reúnem com representantes do MEC
Os representantes da ABRUEM participaram, no dia 30 de agosto,
de uma reunião com os integrantes do Ministério da Educação e da Secretaria de
Ensino Superior no auditório do MEC, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília.
Os representantes das IES filiadas à associação foram recebidos pelo secretário
de Educação Superior, Luiz Cláudio Costa, e toda a sua equipe. 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. Importante parceiro da associação, Luiz
Claudio Costa também destacou a seriedade do trabalho realizado pela ABRUEM
ao longo dos anos. Essa reunião é a continuidade do encontro que houve entre os
representantes da ABRUEM e os do MEC/SESu 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.

Reunião com a Embaixada da Bélgica
No dia 11 de agosto, os reitores da ABRUEM tiveram uma reunião com representantes da Embaixada da Bélgica no Brasil, na sede da
associação. Nessa reunião, foi realizada uma apresentação das universidades e dos centros de pesquisa belgas e sobre a participação destes
no programa Ciência sem Fronteiras. Essa reunião foi marcada pelo presidente da associação, Antonio Joaquim Bastos da Silva, e pelo embaixador da Bélgica no Brasil, Claude Misson.

SETEMBRO
Reunião se setembro
Na reunião administrativa de setembro, os reitores da ABRUEM recepcionaram os representantes da Embaixada da Guiné-Bissau no
Brasil, que realizaram uma apresentação sobre projetos que podem ser implantados entre a embaixada e as IES associadas à ABRUEM. Na
ocasião, a embaixadora Eugénia Saldanha Araújo solicitou que as universidades filiadas à associação fossem receptivas ao intercâmbio
cultural com os alunos da Guiné-Bissau. A Missão Internacional da ABRUEM, que acontece em junho do ano que vem, também foi tema dessa
reunião. Em 2012, a delegação de reitores da ABRUEM deve visitar universidades da Alemanha e da Bélgica. Para fechar o roteiro de visitas da
ABRUEM na Alemanha, o professor Ricardo Schuch, do Centro Brasileiro U. Münster, vem dando apoio.

No dia 14, os reitores da Associação Brasileira das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) participam de uma audiência com o Ministro da Educação,
Fernando Haddad. A reunião acontece na Esplanada dos
Ministérios, em Brasília. Após o encontro com Haddad, os
reitores realizam a reunião administrativa mensal da
associação, que começa às 16h, e participam do jantar de
confraternização da associação, que começa às 21h.
Estes compromissos marcam o fechamento das atividades da associação no ano.
Na audiência com o Haddad, a ABRUEM entregará
ao ministro o 'Documento ABRUEM', que traz um diagnóstico das instituições de ensino superior (IES) filiadas à
associação. Esse documento é uma solicitação do próprio
ministro Haddad à associação e fruto de um trabalho das
Câmaras instituídas pela ABRUEM neste ano. Elas coletaram dados nas universidades associadas, apresentaram os resultados no 49.º Fórum Nacional de Reitores da
ABRUEM em Salvador e, após isso, os sistematizaram.

No total, a associação tem as Câmaras de Graduação,
Pós-Graduação, Extensão, Internacionalização,
EAD/UAB e Saúde – que anteriormente era chamada de
Comissão dos Hospitais de Ensino.
“Faremos um balanço de nossas ações neste ano e
pensaremos em como devemos orientar nossa forma de
agir em 2012. Os resultados só virão se tivermos planejado muito bem nossa forma de trabalhar”, destaca o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva. A
reunião administrativa de dezembro contará com a presença de representantes de todas as universidades
filiadas à ABRUEM.
Também no dia 14, no Restaurante Coco Bambu, a
partir das 21h, a ABRUEM realiza o jantar de confraternização anual da associação. O presidente da associação,
Antonio Joaquim, espera contar com a presença de todos
aqueles que contribuíram para que as ações da associação tivessem bons resultados neste ano.
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RETROSPECTIVA 2011
FEVEREIRO
ABRUEM realiza primeira reunião administrativa do ano
No dia 23 de fevereiro, a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM) realizou a primeira reunião administrativa do ano. Na
ocasião, o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva, destacou a importância de representantes das IES filiadas, já que seria tratada a maneira como a associação
realizaria suas ações ao longo do ano. “Durante a reunião, abordamos assuntos de vital
importância para definir nosso plano de ações, que norteará a ABRUEM durante 2011”,
declarou Bastos da Silva.

MARÇO
Reitores se reúnem com presidente do Inep
Uma reunião com a presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Malvina Tania Tuttman, marcou a manhã do
dia 30 de março dos reitores da ABRUEM. O encontro aconteceu no auditório do
INEP e contou também com a presença do secretário de Educação Superior, Luiz
Cláudio Costa. Na ocasião, os reitores da associação, a presidente do INEP e o
secretário de Educação Superior discutiram sobre o Banco Nacional de Itens (BNI)
e também sobre o acesso às universidades estaduais e municipais por meio do
Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM).
Durante o encontro, a presidente do INEP apresentou aos reitores da
ABRUEM informações referentes ao Sistema de Seleção Unificada (Sisu), pelo
qual as instituições públicas de educação superior participantes selecionam novos
estudantes exclusivamente pela nota obtida no ENEM.
O presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva, destacou que é muito importante discutir as formas de egresso
em instituições de ensino superior (IES) estaduais e municipais, para proporcionar aos brasileiros mais facilidade no acesso à
educação superior de qualidade.

ABRIL
Presidente destaca importância da representação em reuniões
Na reunião administrativa de abril, os reitores trataram da expansão do
Observatório Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente da Secretaria de
Direitos Humanos. Houve também um relato sobre as experiências dos reitores
da ABRUEM em reuniões com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e com o Conselho Nacional de Secretários
para Assuntos de Ciência, Tecnologia e Inovação (CONSECTI). “É fundamental a
representação das universidades filiadas nas reuniões, pois trazem novos olhares, promovendo um debate dos assuntos abordados sob diversos ângulos e
perspectivas”, declarou o presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da
Silva, ao fim da reunião.
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UEPA sedia o 48.º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
Entre os dias 11 e 14 de maio, os representantes das universidades filiadas à ABRUEM se reuniram em Belém (PA) para participar do 48.º Fórum Nacional de Reitores e debater as relações
institucionais das IES da ABRUEM com o governo federal. O 48.º
Fórum Nacional de Reitores foi realizado em parceria com a
Universidade do Estado do Pará (UEPA).
O Fórum contou com a presença da presidente do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), Malvina Tânia Tuttman; do diretor de Programas e Bolsas da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), Emídio Cantidio de Oliveira Filho; do secretário de Estado
da Ciência e Tecnologia do Pará, Alex Fiuza; entre outros.
De acordo com Antonio Joaquim Bastos da Silva, presidente
da ABRUEM, os fóruns promovidos pela associação promovem
uma forte integração entre os reitores das IES filiadas, possibilitando uma troca de conhecimentos muito importante para o desenvolvimento e o fortalecimento do ensino superior no Brasil.
“Sempre buscamos tratar de assuntos que contribuam para a melhor qualidade do ensino superior no país. Em outras ocasiões, tratamos da mobilidade acadêmica, bem como da importância da interiorização do ensino superior. Hoje nosso foco está em
definir como a relação junto ao governo federal pode colaborar para o crescimento das universidades filiadas”, destacou Bastos da
Silva.

JUNHO
Missão Internacional da ABRUEM conhece instituições de ensino superior portuguesas
Entre os dias 6 e 18 de junho, a Missão Internacional da ABRUEM realizou uma série de visitas técnicas às instituições de
ensino superior (IES) de Portugal. Durante a estada no país lusitano, os 29 integrantes da comitiva passaram pelas cidades de Vila
Real, Braga, Bragança, Porto, Aveiro, Coimbra e Lisboa.
O presidente da ABRUEM, Antonio Joaquim Bastos da Silva, assevera que as viagens são muito importantes, já que são um
mecanismo para favorecer acordos de cooperação internacional. “Nas viagens, temos a oportunidade de fechar parcerias com
universidades estrangeiras que beneficiam os dois lados. Isso é um passo muito importante para o fortalecimento do ensino superior
das IES filiadas à associação.”
Durante as visitas realizadas no período em que a comitiva esteve em Portugal, 26 acordos de cooperação internacional
foram assinados com as IES lusitanas. Para o presidente Bastos da Silva, esse fato demonstra a importância da viagem e evidencia
que a associação vem contribuindo, como uma de suas missões, de forma significativa, e proporcionando aos reitores da IES filiadas
a possibilidade de fechar acordos que viabilizem a mobilidade acadêmica.

