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Assembleia Extraordinária da ABRUEM
O Presidente da Abruem, Carlos Fernando de Araújo Calado, convoca os reitores

associados para uma Assembleia Extraordinária, que acontecerá no dia 13 de novembro,
às 14 horas, no SCES Trecho 03, Lote 06, na cidade de Brasília, DF, para tratar da
alteração estatutária, em conformidade com o previsto no Estatuto Social da Abruem.

Reitores representam a ABRUEM em

O reitor da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), Antonio
Heronaldo de Sousa, representou a Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), dia 05 de novembro, na Câmara dos
Deputados, em Brasília, durante uma audiência pública que discutiu o financiamento de
universidades públicas. Foram debatidos temas como a criação de um fundo federal
para viabilizar recursos para as universidades públicas estaduais e municipais; a
liberação de recursos para as estaduais (como emendas de bancada); e as dificuldades
nas doações para as universidades públicas.

“Estamos em busca de recursos estaduais, federais e particulares. Sobre as
doações, precisamos criar uma cultura nacional, que é inexistente, visando suplementar
o financiamento do ensino superior. Isso será uma porta de ampliação para projetos

audiência pública e Encontro de Educação

estratégicos”, disse o reitor da Udesc.

Atualmente existem três projetos de lei em Brasília – dos deputados Alex Canziani
(PR), Bruna Furlan (SP) e do exdeputado Dimas Ramalho (DF) – que tratam sobre
doações para universidade públicas. Os projetos propõem a criação de fundos em cada
instituição para administrar recursos de doações (como já é feito em Harvard, por
exemplo, que gerencia 30 bilhões de dólares) e permitem ao contribuinte deduzir do
Imposto de Renda as doações feitas a entidades de ensino superior.

Já o Reitor da Universidade Estadual do CentroOeste (Unicentro), Aldo Nelson
Bona, participou em Foz do Iguaçu, do III Encontro Nacional do Censo da Educação
Superior, nos dias 04 a 06 de novembro. O evento é realizado anualmente e tem o
objetivo de oferecer aos dirigentes das instituições, aos gestores das políticas
educacionais, aos pesquisadores e à sociedade em geral, informações detalhadas sobre a
educação superior. Esse ano foi apresentado os principais resultados do Censo 2012,
discutidas as variáveis e o sistema eletrônico de coleta, além de traçar estratégias para
aprimoramento da integração de inovação para o Censo 2013.

Superior



Ciência sem Fronteiras
A Universidade de Hasselt (uma das instituições visitadas pela comitiva da

Abruem na Bélgica, em 2012) está participando novamente da chamada do Programa
Ciência sem Fronteiras. A Universidade também está recebendo estudantes no nível de
doutorado, pósdoutorado, pesquisadores e professores. Para mais informações acesse o
link:
http://www.uhasselt.be/UH/swb/ScholarshipsforBrazilianundergraduatestudents.html




