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ABRUEM consegue
novas conquistas para

as Instituições de
Ensino Superior

Estaduais e
Municipais

No dia, 07 de agosto, 22 reitores representando a Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), se reuniram com o presidente do Senado,
Renan Calheiros (PMDBAL) e com o presidente da Câmara Federal, deputado Henrique
Eduardo Alves (PMDBRN). Os reitores apresentaram diversas reivindicações para o ensino
superior no país, mas a principal delas foi a manutenção do percentual de até 1% de
contrapartida das Instituições de Ensino Superior (IES) estaduais e municipais em todos os
repasses feitos pelo Governo Federal, através dos órgãos de fomento e emendas parlamentares.

Os dois presidentes se comprometeram em apresentar a emenda à Lei de Diretrizes
Orçamentárias (LDO) para 2014, bem como se esforçarem para que ela seja aprovada.

Outra reivindicação importante foi a inclusão das universidades estaduais e municipais
no orçamento da União, com repasses proporcionais a 10% do valor investido pelo governo por
aluno/ano nas universidades federais. O que representaria um valor estimado de R$ 2 mil por
acadêmico matriculado nas IES estaduais e municipais.

No Dia 14 de agosto, as 10
horas, o deputado Henrique Alves
marcou uma audiência na Câmara dos
Deputados, entre os reitores e o
Ministro da Educação, Aloizio
Mercadante. A audiência acontece na
sala de reuniões da Presidência da
Câmara, com o intuito de fortalecer as
reivindicações das universidades
filiadas à ABRUEM. No mesmo dia, às
08h30min, o Deputado Alex Canziani –
membro da Comissão de Educação,
oferecerá um café da manhã no 10º
andar da Câmara dos Deputados.



Reunião administrativa da ABRUEM
Ainda no dia 07, a Associação realizou a reunião administrativa mensal no Setor de

Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06, 3º andar – sede da Abruem. A pauta da
reunião foi o 53º Fórum Nacional de Reitores, a apresentação do Fórum Nacional de
Coordenadores UAB pela Professora Maria Luisa Furlan Costa (UEM) e outros assuntos.

Responsáveis por Instituições de Educação à Distância
se reúnem na sede da ABRUEM

No dia 08 de agosto foi realizado um encontro com os responsáveis institucionais pela
modalidade à distância e os coordenadores UAB das IES filiadas à ABRUEM, como uma
iniciativa da Câmara Técnica de EAD. O encontro aconteceu no auditório da Associação Médica
de Brasília e contou com a participação de representantes de 21 instituições filiadas à ABRUEM.
Entre os temas discutidos destacamse a participação das universidades estaduais no sistema
Universidade Aberta do Brasil, o questionário diagnóstico que será aplicado para levantamento
de dados que devem subsidiar a apresentação da Câmara no Fórum de Reitores, a criação da
Universidade Federal a Distância e o Sistema de Gerenciamento de Convênios (Siconv).

A abertura do encontro foi conduzida pelo Reitor Antonio Heronaldo de Sousa,
Presidente da Câmara de EAD/UAB da ABRUEM e teve a presença da Capes, através dos
Senhores Luiz Lira, integrante da Equipe da Diretoria de EAD e Aloizio Nonato, Coordenador
Geral de Supervisão e Fomento.




