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Reitor João Carlos Gomes se apresentará dia 6 de novembro

No

próximo dia 6, o presidente da
Associação
Brasileira
dos
Reitores
das
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) e
reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), João Carlos Gomes, participará do Fórum
da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões
de Língua Portuguesa, em Macau, na China.
Sua apresentação, marcada para acontecer
das 15h às 19h no painel Avaliação e Qualidade do
Ensino Superior, abordará o papel das
universidades públicas estaduais e municipais no
desenvolvimento da educação superior no Brasil.
O material contou com a colaboração dos
professores da UEPG Benjamim de Melo
Carvalho, Cleide Aparecida Faria Rodrigue, Gisele
Alves de Sá Quimelli, Graciete Tozetto Goes, João
Irineu de Resende Miranda e Osnara Maria
Mongruel Gomes.
Além do reitor, estarão presentes no painel
Paulo E. N. de Moura Rocha, professor decano de
Gestão da UnBrasília, exsubsecretário de
Planejamento e Orçamento do Ministério da
Educação no Brasil; Teresa da Silva Neto, reitora
da Universidade Metodista e presidente da
Associação das Instituições de Ensino Superior

Privadas; Julio Pedrosa, exministro da Educação,
expresidente do CRUP, membro do Register
Committee do EQAR – European Quality
Assurance Register – e membro do grupo de
avaliadores do IEP – Institutional Evaluation
Program, Portugal; e Francisco Miguel Martins,
vicereitor da Universidade de TimorLeste.
O fórum
O fórum está na sua segunda edição. A
primeira edição teve como objetivos consolidar
uma rede que articulasse e fizesse comunicar os
membros dos órgãos de gestão das instituições de
ensino superior, para a realização qualificada de
transformações reformistas e inovadoras. Na sua
sequência, foi criada a Associação FORGES. Esta
segunda edição reforça a expectativa de consolidar
essa rede. O fórum segue até o próximo dia 8, no
Instituto
Politécnico
de
Macau.
Reunião Administrativa mensal da Abruem
Está marcada para o próximo dia 14,
quartafeira, a Reunião Administrativa mensal da

Abruem. O encontro começa às 14h na sede da
Abruem, situada no Setor de Clubes Esportivos Sul
(SCES), Trecho 3, Conjunto 6, 3.º andar – sede da
Associação Médica de Brasília (AMBr). Constam
como tema na pauta da reunião a avaliação do 51.º
Fórum Nacional de Reitores (realizado em
Florianópolis, SC, de 17 a 20 de outubro); as
providências iniciais para o 52.º Fórum Nacional
de Reitores – 17 a 20 de abril, em São Luís – MA; e
a análise de uma proposta para estabelecer uma
parceria
com
a
Sony.
Cada participante da reunião deve
confirmar sua presença até o dia 9 de novembro,
pelo telefone (61) 34478663 ou pelo email
abruem@gmail.com.
Sugestão de temas para o próximo fórum
Para dar início aos trabalhos de realização
do 52.º Fórum Nacional de Reitores da Abruem,
está sendo solicitado o envio de sugestões de
temas e subtemas a serem abordados no fórum. A
data para encaminhamento é até 13 de novembro.
Os temas sugeridos serão debatidos na reunião
administrativa do dia 14 de novembro.

Calendário
Abruem

11/12
12/12

Jantar de confraternização
da associação, às 20 horas. Local a
definir.
Última Reunião
Administrativa mensal, com início
às 9h.

*É necessária a confirmação de presença em
ambos os eventos para a realização de reservas.
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