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Reitores da UEPG e da UPE assumem Abruem

Na última quartafeira (8 de agosto)

ocorreu a cerimônia de posse da nova diretoria
da Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades
Estaduais
e
Municipais
(Abruem). A gestão, que ficará vigente pelo
biênio 20122014, terá como presidente o reitor
da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), João Carlos Gomes. Na vice
presidência ficará o reitor da Universidade de
Pernambuco (UPE), Carlos Fernando de Araújo
Calado.
A solenidade de posse ocorreu em
Brasília, às 11 horas, no Auditório da
Associação Médica de Brasília, e contou com a
presença
de
reitores,
vicereitores,
representantes das universidades filiadas e de
órgãos relacionados ao Ensino Superior no
país. Compuseram a mesa durante a cerimônia:
Dirk Schüller (conselheiro de Assuntos
Científicos e Intercâmbio Acadêmico da

O reitor da Universidade Estadual de
Ponta Grossa (UEPG), João Carlos
Gomes, juntamente com o reitor da
Universidade de Pernambuco (UPE),
Carlos Fernando de Araújo Calado.
Os dois assumem a direção da
Abruem para o biênio 20122014.

Embaixada da República Federal da Alemanha),
Marcelino Granja de Menezes (secretário de
Ciência e Tecnologia de Pernambuco), Monica
Sampaio (diretora do departamento de Gestão de
Educação na Saúde do Ministério da Saúde),
Marcelo Lourenço (vicepresidente da Associação
Brasileira das Universidades Comunitárias –
ABRUC), Ricardo Mota Miranda (presidente do
Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras – CRUB) e Marcio de Castro Silva Filho
(diretor de Programas e Bolsas no País – Capes).
Em seu discurso de posse, o novo
presidente da Abruem, João Carlos Gomes,
destacou que a presença de todos na solenidade
demonstra o papel importante que a associação
representa para o Ensino Superior do Brasil. Além
disso, o presidente destacou algumas metas para
essa nova gestão: “Iremos buscar uma maior
participação nos programas do governo federal,
por meio dos ministérios da Educação (Capes

, EaD), de Ciência e Tecnologia (CNPq, Finep) e
da Saúde (26 hospitais universitários), entre
outros.”
Entre as outras metas destacadas em sua
fala, estão a busca junto ao governo federal
para o custeio das universidades estaduais e
municipais, o apoio para
a maior
internacionalização das afiliadas, com a
colaboração da Capes e do CNPq (Programa
Ciência sem Fronteiras) e o fortalecimento das
Câmaras de Apoio da Abruem. “Devemos ser
considerados grandes parceiros do governo
federal em todas as políticas para o

desenvolvimento do Ensino Superior no Brasil”,
afirma o reitor João Carlos.
A Abruem congrega 41 universidades
estaduais e municipais, estando em 22 estados da
federação, com um total de 700 mil alunos de
graduação. A instituição é responsável por
aproximadamente 40% da pósgraduação stricto
sensu brasileira e 50% da produção científica.
Devido a sua característica de capilaridade em
todo o Brasil, a Abruem é uma ferramenta
fundamental para o crescimento do Ensino
Superior no interior do país.

Audiência no MEC
No mesmo dia da posse,às 14 horas, aconteceu a audiência com o secretário da
Educação Superior do Ministério da Educação, Amaro Henrique Pessoa Lins, e com o diretor
de Educação a Distância – Capes, João Carlos Teatini. O encontro ocorreu no Salão de Atos
do Ministério da Educação e tratou de assuntos relativos a pendências junto à EAD/UAB.
Reunião Administrativa da Abruem
Após a audiência, ainda no Salão do MEC, foi realizada também a Reunião Administrativa
mensal da Abruem. No encontro, foram tratados alguns pontos para a realização do 51.º
Fórum de Reitores, que acontecerá em Florianópolis entre os dias 17 e 20 de outubro. Após a
leitura das sugestões de tema enviadas pelos reitores, ficou definido que o tema central
tratará de “Financiamento para as IES estaduais e municipais”.

Confira mais algumas fotos da posse realizada no último dia 8 de agosto:
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