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ABRUEM começa preparativos para o Fórum
de Reitores de 2014
A convite da Universidade de
Taubaté (UNITAU), o secretário executivo
da Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM), Professor Carlos Roberto
Ferreira, fez uma visita técnica de
preparação para o 54º Fórum Nacional de
Reitores, que acontecerá em maio de 2014
em
Campos
do
Jordão/SP.
A coordenadora da Assessoria de
Comunicação da UNITAU, Professora Drª
Leticia Maria, acompanhou o secretário
executivo da ABRUEM nos dias de visita
aos
locais
que
poderão
ser
escolhidos
para
sediar
o
fórum.
Os hotéis visitados foram: Palazzo Reale, Le Renard, Serra da Estrela, Recanto São
Cristóvão e Orotour e o Restaurante Vila Chã. Também foi discutido sobre a organização e
logística do evento, que receberá mais de cem participantes. Todas as informações coletadas
serão levadas para a comissão organizadora do Fórum, que é composta pelos representantes da
UNITAU e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

Reunião Administrativa da ABRUEM
No dia 11 de setembro, às 14 horas, acontece a reunião mensal da Associação Brasileira
dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), situada no Setor de Clubes
Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06, 3º andar – sede da Associação Médica de Brasília
(AMBr). Na pauta da reunião estão o 53º Fórum Nacional de Reitores, indicação dos membros
para a comissão Abruem / MEC e a data da posse da presidência. Os reitores devem confirmar
presença até o dia 09 de setembro, pelo telefone (61) 34478663 ou email abruem@gmail.com.

Secretaria do Ministério da Educação promove
videoconferência
A Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino  SASE/MEC, criada no
Ministério da Educação, convida os reitores para uma videoconferência "A CONAE e o Sistema
Nacional de Educação: em busca de consensos", no dia 23 de setembro. O evento acontece no
auditório do Edifício sede do Ministério da Educação. Várias salas distribuídas em todo o país e
um link na página do MEC contribuíram para que todos possam participar do debate. Para
dúvidas, entrar em contato com a SASE através do telefone (61) 20229397.

Professor João Carlos Gomes se despede da ABRUEM
MENSAGEM AOS REITORES
Caros Amigos
As três passagens pela direção da Abruem, duas como
presidente e uma na vice presidência, me abriram horizontes
para buscar novos desafios empunhando a bandeira do ensino
superior brasileiro, em especial as causas que envolvem as
universidades estaduais e municipais. Desde 21 de agosto
último, a convite do governador do Estado do Paraná Beto
Richa, ocupo o cargo de secretário de Estado da Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, com a missão de comandar as
políticas estaduais de incentivo à inovação tecnológica, tão
necessária para a consolidação do nosso país como potência
econômica mundial, a partir, sobretudo do conhecimento
produzido nas nossas universidades estaduais, cujo sistema,
como os colegas bem conhecem, se constitui num dos principais ativos econômicos e sociais do
Paraná.
O compromisso assumido com o governo do Estado do Paraná me obriga ao
desligamento da presidência da Abruem, entidade pela qual nutro grande apreço, sobretudo
pelas amizades cultivadas, que serão fundamentais para o sucesso nessa minha nova missão.
Muitas foram nossas conquistas e, nesse momento, me permito destacar a maior de todas: o
reconhecimento do papel de protagonista das universidades estaduais e municipais no processo
de interiorização do ensino superior no país, atualmente com um contingente superior a 700 mil
alunos.
A partir desta valorização do nosso sistema, vieram muitas outras vitórias, como o
lançamento de editais para investimento em infraestrutura de pesquisa específicos para o
sistema estadual e municipal, até então tendo que viver à sombra das instituições federais.
Outro ponto foi marcado quando da redução do percentual de contrapartida ao repasse de
recursos federais, de 20% para apenas 1%, agora com o compromisso de manutenção deste
percentual
na
Lei
de
Diretrizes
Orçamentárias
de
2014.

Deixamos, também, muito bem encaminhado o processo para inclusão das universidades
estaduais e municipais no Orçamento da União, fruto de articulação da Abruem e de cada um
dos reitores junto aos senadores e deputados de seus respectivos estados. Primeiro, fizemos
história no Congresso Nacional, com a formação da maior Frente Parlamentar Mista da Casa,
tendo 320 deputados e 41 senadores assinado sua instalação. Depois com audiências bastante
produtivas com os presidentes da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, e do
Senado, Renan Calheiros, que se comprometeram com as causas da Abruem. Por último,
audiência com o ministro da Educação, Aloizio Mercadante, tendo como resultado a criação de
uma comissão que vai estudar a participação da União no custeio das IES estaduais e
municipais.
No âmbito da entidade, sem dúvida, temos que ressaltar avanços como a criação das
câmaras temáticas dentro dos Fóruns de Reitores, que passaram a se constituir em eventos
balizadores das ações de ensino, pesquisa, extensão e outras atividades das nossas instituições,
com destaque para o processo de internacionalização do sistema. Em cinco anos, foram cinco
missões internacionais, com visitas a universidades e centros de pesquisa da Itália (2009),
Espanha (2010), Portugal (2011), Alemanha e Bélgica (2012) e Coréia do Sul (2013). Os contatos
estabelecidos nessas viagens abriram as portas de nossas universidades para o mundo,
permitindo que nossos docentes avancem em suas carreiras científicas e nossos alunos tenham
a fundamental experiência de estudar no exterior e conhecer novas culturas. Permitiram ainda a
apresentação de nosso potencial e de nossas áreas de excelência, comprovando que estamos
aptos a receber alunos e pesquisadores do exterior, de forma a criar em nossas comunidades um
ambiente
e
uma
cultura
internacionalização.
Como disse no início, esse conhecimento que adquiri nesses anos à frente dessa entidade
me habilitam e me dão responsabilidade ainda maior à frente da Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior do Paraná. Uma certeza vocês podem ter meus colegas, reitores e
representantes da comunidade universitária brasileira. Continuarei à frente dessas boas batalhas
que nos impulsionam a sempre buscar novos desafios. Sei que posso contar a amizade de todos,
assim como vocês sempre terão em minha pessoa um companheiro de todas as horas.
Devo destacar também que neste período que estive nas funções de Presidente e Vice
Presidente da ABRUEM, tive o apoio de toda equipe ABRUEM, sob o comando do Secretário
Executivo Carlos Roberto Ferreira e da Secretária Denise Alencastro, que foram indispensáveis
para que atingíssemos nossos objetivos. Muito obrigado a dedicação, companheirismo e
profissionalismo de todos vocês.
João Carlos Gomes
Secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná

