Obras de ampliação da Unimontes estão em fase final
Divulgação

FLORIANÓPOLIS SEDIA 51º FÓRUM
NACIONAL DE REITORES

As obras de reforma e ampliação do Centro de Educação
Profissional e Tecnológica (CEPT), da Universidade Estadual de Montes
Claros (Unimontes) estão em fase final. Com os serviços, a unidade de
ensino terá a implantação de novos laboratórios, auditório e biblioteca. Os
investimentos são da ordem de R$ 1.293.939,79, oriundos de convênio
firmado com o Ministério da Saúde – com a contrapartida da Universidade.
A partir da ampliação, que corresponde a 1.286 metros quadrados,
o prédio passará a contar com uma área total de 2.693 m². Estão sendo
construídos quatro novos laboratório: Citopatologia, Saúde Bucal,
Enfermagem e Saúde Pública. Além de uma biblioteca – com cabines
individuais de estudos. O reitor da Unimontes, professor João dos Reis
Canela, destaca que as obras são de fundamental importância para
melhoria da atuação da Unimontes. “O CEPT, antiga Escola Técnica de
Saúde, completa 20 anos de funcionamento e contribui diretamente na
formação de pessoal para o Sistema Único de Saúde (SUS), o que será
ampliado com a conclusão dessa importante obra”.

Universidade Estadual de Londrina comemora 41 anos
A Universidade Estadual de Londrina (UEL) está desenvolvendo atividades comemorativas aos seus 41 anos de reconhecimento pelo Ministério da Educação (MEC), ocorrido em 7 de outubro de 1971. Ao longo do mês de outubro diferentes eventos serão
realizados como a entrega de títulos de Eméritos ao docente Ernest Muller (CCA), e aos técnico-administrativos José Aldevino
(CCA), Ana Rocker e Rosa da Cruz Rodrigues, do HU.
Além disso, estão agendadas três inaugurações de laboratórios no Campus: o Laboratório de Paisagem (CTU); o Laboratório
de Reprodução Animal (CCA), e um laboratório para uso exclusivo da pós-graduação do Strictu Senso do CESA. Ainda no final do
mesmo mês, os mais de cinco mil servidores da UEL comemoram o Dia do Servidor no CEFE. O objetivo é integrar a comunidade
universitária, aproveitando o mês de aniversário da Instituição.

Biblioteca completa 40 anos
Outra data importante para a UEL são os 40 anos da Biblioteca Central,
comemorados no dia 18 de outubro. Ao todo, são cinco unidades que integram o Sistema de Bibliotecas da UEL: Campus, Hospital Universitário,
Clínica Odontológica, Escritório de Aplicação e Assuntos Jurídicos. O acervo
público é composto por quase 150 mil títulos, sendo 131 mil livros, 8.488 teses
e 8.169 folhetos. O usuário ainda pode contar com mais de 247 mil fascículos
de periódicos, além de materiais em formato multimídia.

Situação dos convênios do Sistema UAB/SICONV
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
CAPES –, por meio da Diretoria de Educação a Distância, está divulgando
regularmente a lista atualizada referente a situação dos convênios para repasse de recursos às universidades estaduais integrantes do sistema
Universidade Aberta do Brasil (UAB), pelo Sistema de Gestão de Convênios e
Contratos de Repasse do Governo Federal (SICONV). Essa ação é resultado
de uma solicitação da ABRUEM. Cada instituição pode acompanhar o andamento dos convênios por meio dos informativos da Associação.

IES com reitores eleitos
recentemente
UECE – Universidade Estadual do Ceará
José Jackson Coelho Sampaio

Associados Honorários
Durante o 51.o Fórum, alguns exreitores serão homenageados como
Associados Honorários. A entrega da
honraria será feita durante a cerimônia de
abertura. Entre os nomes estão:
Alcibiades Luiz Orlando (UNIOESTE)
Eduardo Deschamps (FURB)
Vitor Hugo Zanette (UNICENTRO)
Francisco de Assis Moura Araripe (UECE)
Sebastião Iberes Lopes Melo (UDESC)

Confira o
balanço da
Missão
Internacional
da ABRUEM
para a Bélgica
e Alemanha
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Entre os dias 17 e 20 de outubro acontece o 51.º Fórum Nacional de Reitores em
Florianópolis. O evento é uma realização da Universidade do Estado de Santa Catarina
(UDESC) em parceria com a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM). O tema dessa edição é a regulamentação do financiamento federal para as universidades estaduais e municipais. A abertura oficial do evento
ocorre no dia 17 de outubro, às 20h, no Mar de Canasvieiras Hotel & Eventos (local que
sediará o Fórum). Diferentemente do Fórum realizado em maio na Universidade de
Pernambuco, nessa edição haverá a apresentação dos trabalhos desenvolvidos pelas
Câmaras de Apoio da ABRUEM. Ao todo são seis Câmaras (EAD/UAB, Extensão,
Graduação, Internacionalização, Saúde e Pós-Graduação).
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ABRUEM em destaque
Acompanhe as principais ações desenvolvidas
pela Associação para o fortalecimento do ensino superior
brasileiro.
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www.abruem.org.br
Entre no web site oficial da ABRUEM e
confira mais informações, notícias e
as edições anteriores do Jornal
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Em busca do
fortalecimento do ensino
superior brasileiro

debaterá a regulamentação
universidades estaduais e municipais
PROGRAMAÇÃO

Oferecer as ferramentas para que o
país possa crescer passa, sem dúvidas, pela
educação. E a mão de obra qualificada para
gerar esse crescimento está nas instituições
de ensino superior. Para potencializar esses
resultados é necessário investir fortemente
nas universidades. Com base nisso, levantamos como bandeira a necessidade do Governo Federal em destinar verba para o custeio
das universidades estaduais e municipais.
E nada mais apropriado do que discutir essa questão durante a realização do 51.º Fórum Nacional de Reitores, em parceria com nossos companheiros da Universidade do Estado de Santa Catarina (UESC) . Nesses momentos
é possível unir esforços e estreitar ainda mais os laços com nossas filiadas, com
o intuito de garantir sempre o melhor para nossas instituições estaduais e municipais, na incansável busca pelo fortalecimento do ensino superior brasileiro.
Destaco aqui a felicidade de estar a frente de uma Associação que
possui forte reconhecimento frente aos outros segmentos de ensino do país e
do exterior. Afirmo isso com base na receptividade que tivemos na Missão Internacional realizada esse ano pela ABRUEM. Após as visitas as universidades na
Bélgica e na Alemanha, saímos com a garantia de parcerias com essas instituições, abrindo caminhos para a troca de conhecimentos, sempre buscando o
fortalecimento do Programa Ciência Sem Fronteiras, do Governo Federal. Essa
abertura demonstra que nosso trabalho está no caminho certo e, com certeza,
quem tem a ganhar com isso são as instituições de ensino superior.
Por isso, sou entusiasta quando o assunto são as ações executadas pela ABRUEM, pois acredito que chegamos objetivamente aos resultados
que almejamos. E falo isso no plural por que nossas bandeiras não são levantadas sozinhas. Todas as 40 instituições estaduais e municipais que fazem parte
do nosso sistema, espalhadas pelos 22 estados, são responsáveis pelo sucesso gradativo do ensino superior brasileiro. Muito obrigado por todo o apoio de
nossas filiadas, graças a vocês nossas lutas se tornam realidade. Forte abraço.

Reitor João Carlos Gomes
Presidente da ABRUEM

51.º Fórum Nacional de Reitores
do financiamento federal para as
Entre os dias 17 e 20 de outubro acontece o 51.º Fórum Nacional de Reitores em Florianópolis. O evento é uma realização da
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em parceria com a Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM). Os Fóruns foram criados com o intuito de difundir e produzir conhecimento junto à sociedade,
promovendo um espaço de interação e troca de conhecimentos entre os participantes do evento.
O tema dessa edição é a regulamentação do financiamento federal para as universidades estaduais e municipais. A abertura
oficial do evento ocorre no dia 17 de outubro, às 20h, no Mar de Canasvieiras Hotel & Eventos (local que sediará o Fórum).
Diferentemente do Fórum realizado em maio na Universidade de Pernambuco, nessa edição haverá a apresentação dos trabalhos
desenvolvidos pelas Câmaras de Apoio da ABRUEM. Ao todo são seis Câmaras (EAD/UAB, Extensão, Graduação,
Internacionalização, Saúde e Pós-Graduação).
Durante os quatros dias do encontro será possível estreitar os laços entre as filiadas e estabelecer uma troca de conhecimentos. Além disso, o evento deverá reunir grande número de representantes das universidades estaduais e municipais filiadas, órgãos
governamentais, professores e convidados.
Universidade do Estado de Santa Catarina
Para a realização dessa 51.a edição do Fórum, a ABRUEM conta com uma
importante parceira, a Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). A
Instituição foi criada em 1965 com estrutura multicampi e atua de maneira vocacionada para o perfil socioeconômico e cultural das regiões onde existem as unidades. O
reitor da UESC (2012-2016) é Antonio Heronaldo de Sousa e, seu vice, é Marcus
Tomasi.
A UDESC oferece de forma gratuita 48 cursos de graduação, 22 mestrados e
sete doutorados, em seus 12 centros, em dez cidades do Estado (Florianópolis,
Joinville, Lages, Chapecó, Palmitos, Pinhalzinho, Laguna, Ibirama, São Bento do Sul
e Balneário Camboriú). São mais de 13 mil alunos estudando na instituição. Os
cursos oferecidos são nas áreas de saúde, tecnologia, educação, arte e socioeconômicas e foram criados para contribuir com o desenvolvimento de Santa Catarina e do
Brasil.
Na área da pesquisa, a “Universidade dos Catarinenses” conta com 141
grupos – todos certificados pelo CNPq. Na área da extensão, são 500 ações por ano
que atingem 600 mil pessoas.

Posse nova diretoria
No início de agosto ocorreu a cerimônia de
posse da nova diretoria da ABRUEM. A gestão,
que ficará vigente pelo biênio 2012 - 2014, 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 ocorreu
em Brasília, no Auditório da Associação Médica
de Brasília, e contou com a presença de reitores,
vice-reitores, representantes das universidades
filiadas e de órgãos relacionados ao Ensino
Superior no país.

College Board
No dia 22 de agosto, a Abruem esteve
representada pelo reitor da Universidade Estadual
do Piauí (UESPI), Carlos Alberto Pereira da Silva,
no evento promovido pelo College Board. O representante da ABRUEM participou de uma mesa de
debates sobre o tema ENEM/SAT: possibilidades
de cooperação entre instituições brasileiras e
americanas.

Fórum Nacional do
Consecti e Confap
O vice-presidente da ABRUEM e reitor da Universidade de
Pernambuco (UPE), Carlos Fernando de Araújo Calado, participou
nos dias 13 e 14 de setembro do Fórum Nacional do Consecti e
Confap, em Gramado – RS. O vice-presidente marcou presença na
cerimônia oficial de abertura do evento, além da mesa que debateu
o fortalecimento das instituições estaduais de ensino superior e sua
inserção no sistema estadual.

Encontro com o Ministro Conselheiro da Coreia do Sul
No último dia 26 de setembro aconteceu a audiência com o ministro conselheiro da Coreia do Sul, Heechul Kim. O
encontro ocorreu em Brasília, na Embaixada da Coreia do Sul no Brasil. Estiveram presentes representando a Abruem o
presidente da Associação e reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), João Carlos Gomes, e o secretário
executivo da Abruem, Carlos Roberto Ferreira. A audiência contou com a colaboração da assessora de Imprensa, Cultura e
Relações Públicas da Embaixada da Coreia do Sul, Laura do Vale Gomes. A visita teve como meta estabelecer um primeiro
contato para apresentar o interesse da Abruem em ter a Coreia do Sul como destino da próxima Missão Internacional da
associação. Segundo os representantes da Abruem, foi demonstrado grande interesse por parte do ministro conselheiro,
Heechul Kim, em receber a delegação brasileira, ficando acertado que a associação ficará no aguardo da resposta do
governo da Coreia do Sul.

Missão Internacional da ABRUEM termina com a garantia de parcerias com universidades da Bélgica e Alemanha
A Missão Internacional da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) para a Bélgica e Alemanha, que teve início no dia 04 de junho,
chegou ao seu final no dia 22 de junho com a garantia de parcerias com instituições de ensino superior belgas e alemãs. Ao todo, foram 18 dias de viagem, sendo 10 universidades visitadas
na Bélgica e 11 na Alemanha. Fora isso, ocorreram encontros com representantes governamentais relacionados a educação superior de ambos os países. Em todas as instituições visitadas
foi apresentado o Sistema ABRUEM, destacando todas as suas 40 filiadas, os números de alunos e cursos de graduação e pós-graduação, áreas de excelência de cada universidade brasileira, bem como as metas para o Programa Ciência Sem Fronteiras, do Governo Federal.
Durante toda a viagem houve um interesse considerável por parte de todas as universidades visitadas em receber intercâmbistas . As universidades brasileiras gozam atualmente de
um prestígio no exterior, pois o país ocupa a décima terceira posição do ranking mundial de produção científica, tendo um crescimento superior a média mundial nestes últimos anos.

AS VISITAS
Na primeira parte da Missão que aconteceu de 04 a 08 de junho na Bélgica, a comitiva formada por reitores, vice- reitores e assessores das Universidades Estaduais e Municipais
brasileiras filiadas a Associação, visitou cinco universidades Flamengas (idioma holandês - Universiteit Antwerpen, Vrije Universiteit Brussel, Universiteit Gent, Universiteit Hasselt e
Katholike Universiteit Leuven), e outras cinco Francofonas (idioma francês - Universite de Liege, Universite Libre de Bruxelles, Universite Catholique de. Louvain, Universite de Mons e
Universite Notre-Dame de lá Paix).
As atividades foram encerradas na Bélgica com uma reunião com o Ministro da Educação do Governo Belga, Pascal Smet. No encontro, foi destacado o interesse das Universidades
Belgas e das Universidades Estaduais e Municipais Brasileiras em intercâmbios acadêmicos, principalmente na execução do Programa Ciência Sem Fronteiras. Para o presidente da
ABRUEM e reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), João Carlos Gomes, os objetivos da viagem na Bélgica foram atentidos. “O resultado das visitas foi excelente. As
universidades belgas puderam apresentar suas áreas de excelência, e as universidades participantes da comitiva tiveram a oportunidade de demonstrar o interesse no intercâmbio acadêmico”.
A segunda parte da Missão realizada de 11 a 22 de junho na Alemanha, contou com a visita a diferentes universidades e institutos de pesquisas, entre eles: Universitat Munster,
Universitat de Essen (Duisburg) , Universitat de Bonn, University of Applied Sciences Cologne, Universitat Joham Wolfgang Goeth (Frankfurt) , Universitat de Stuttgart, Universitat Tubingen,
Institut fur Technologie Karlsruher, Universitat Erlangen (Nurnberg) , Universitat Munchen e Technische Universitat Munchen. Além disso, a comitiva foi recebida pelo Conselho de Reitores
das Universidades Alemães e pelo DAAD. Estas visitas foram importantes para que todos os integrantes da delegação divulgassem suas universidades. Para o presidente da ABRUEM, os
encontros também permitiram a discussão com as instituições alemãs do Programa Ciência Sem Fronteiras. “Por ser um programa relativamente novo, o Ciência Sem Fronteiras não era
muito bem entendido pelas universidades alemães”, declarou João Carlos Gomes.
O Sistema de Ensino Superior e Pesquisa Público da Alemanha ocupa hoje a quarta posição no ranking mundial de produção científica, o que corresponte a 7,5 % da producão mundial. Na sua estrutura estão 117 Universidades Clássicas, 207 Universidades de Ciências Aplicadas, 237 Institutos, sendo 15 Helmohltz (responsáveis por pesquisas de grande porte de
interesse do Governo Alemão), 80 Max-Plack ( destinados a pesquisas básicas) , 58 Fraunhofer (direcionados para pesquisas aplicadas) e 84 Leibniz (que fazem pesquisa básica até sua
aplicação) .
“Concluindo nossa Missão na Alemanha, temos a convicção de que a viagem da Comitiva da ABRUEM foi importante para divulgarmos o Sistema Estadual e Municipal Público de
universidades no Brasil, nossos potenciais e áreas de excelências e nossas metas em relação às universidades alemãs”, destaca João Carlos Gomes
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