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Reunião Administrativa realiza avaliação
do Fórum e programa ações da ABRUEM

No último dia 08 de maio, quarta

feira, às 14h, foi realizada a Reunião
Administrativa

mensal

na

Universidades

Estaduais

e

Associação

Brasileira

dos

sede

Reitores

da

das

Municipais

(ABRUEM), situada no Setor de Clubes
Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto
06, 3º andar – sede da Associação Médica de
Brasília (AMBr).

Entre os assuntos tratados estava a

avaliação

do

52º

Fórum

Nacional

de

Reitores, realizado em São Luís MA, em
uma parceria da Universidade Estadual do

Maranhão (UEMA) com a ABRUEM. Na
grande maioria dos aspectos avaliados, o
evento

recebeu

conceito

ótimo.

Programa

Inglês

sem

Fronteiras.

Esse

programa é uma iniciativa do Ministério da
Educação (MEC) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento

de

Pessoal

de

Nível

Superior (Capes). O My English Online
contemplará desde o nível mais básico até os
níveis

mais

avançados,

preparando

o

estudante especialmente para os exames de
língua inglesa, solicitados para admissão em
instituições

acadêmicas

no

exterior.

A

primeira etapa consiste em um teste de
nivelamento, para verificar em qual nível
devese começar para alcançar o nível exigido
de proficiência na língua e participar do
Programa

Ciência

sem

Fronteiras.

Frente a relevância do assunto, foi feito

Ainda nessa reunião, foi destacada a

o convite, na ocasião, para que a professora

Abreu e Lima, presidente do núcleo gestor

será realizado entre os dias 23 e 26 de outubro

presença da professora Denise Martins de
do programa IsF – MEC, que apresentou o

participe do próximo Fórum dos Reitores, que
2013, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná, em

uma

promoção

da

ABRUEM,

com

a

(Secretário Executivo ABRUEM), Fernando

Instituições de Ensino Superior Público –

Scharnik (Diretor de Relações Internacionais

realização da Associação Paranaense das

APIESP, e as universidades: UNICENTRO,
UEM, UNIOESTE, UEPG, UNESPAR, UENP
e UEL.

Foi discutido também durante o

encontro os últimos ajustes para a realização
da

Missão

Internacional

que

será

desenvolvida nos dias 17 e 28 de junho para
a Coréia do Sul. Foi repassado que o
fechamento do cronograma já está sendo

executado pelo Sr. Daniel Fink, assessor de

Guaragna Martins (Reitor UERGS), Gilson
UEG), Jefferson Luiz Maleski (Coordenador
de

Cooperação

Augusto

Silva

Institucional

Oliveira

UEG),

(Reitor

José

UEMA),

Mariane Franco (PróReitora de Extensão
UEPA) e Norma Gouveia (Assessora UPE).

Solicitação de Audiência Pública e
Homenagem
O deputado Waldir Maranhão solicitou

Tecnologia e Ciência da Embaixada do Brasil

a Câmara dos Deputados uma sessão solene

organização

década de serviços prestados em prol da

em

Seul,

comitiva.

que
da

está

viagem

trabalhando
e

receberá

na
a

Ainda durante a reunião, foi a entrega

do Relatório da Câmara de Extensão, em

virtude da saída da reitora Marília Brasil
Xavier

das

suas

funções

frente

à

Universidade do Estado do Pará (UEPA) no
final

deste

mês.

Fechando os assuntos discutidos, foi

colocada a proposta de parceria com a
Associação das Universidades Estaduais dos

EUA e a apresentação de possível parceria
com a empresa New Route – equipamentos

em homenagem a ABRUEM por mais de uma
melhoria do Ensino Superior do país. Além

disso, o deputado requer a realização de uma
Audiência

Pública

com

o

objetivo

de

promover o debate com a ABRUEM sobre a
situação em que se encontram as instituições
de

nível

superior

filiadas.

Reitor da UEMG será paraninfo de
turma de doutorandos do
Politécnico de Milão
O reitor da Universidade do Estado de

tecnológicos para pesquisa, solicitada pelo

Minas Gerais (UEMG), Dijon Moraes Jr.,

Fernando de Araújo Calado, reitor da

turmas

vicepresidente

da

ABRUEM,

Carlos

Universidade de Pernambuco (UPE). A

ABRUEM aprovou a sugestão e em breve
dará sequência para que as parcerias sejam
efetivadas.

Participaram

da

Reunião:

Adélia

Maria Carvalho de Melo Pinheiro (Reitora
UESC), Antonio Heronaldo de Sousa (Reitor

UDESC), Berenice Quinzani Jordão (Vice
Reitora UEL), Carlos Fernando de Araújo

Calado (Reitor UPE e vicepresidente da
ABRUEM),

Carlos

Roberto

Ferreira

recebeu o convite para ser o paraninfo das
de

engenharia,

doutorandos

design

e

de

2013

arquitetura

em
do

Politécnico de Milão. O evento será realizado

no dia 17 de maio, na tradicional e secular

universidade italiana, onde o próprio reitor se
doutorou. É fato inédito na instituição o

convite a um brasileiro, que neste caso, se

justifica pelo fato de ter sido aluno da
instituição italiana e terse tornado reitor no
Brasil. "É gratificante retornar ao Politécnico
de Milão na condição de paraninfo", avalia.

O VicePresidente da ABRUEM, Reitor Carlos Fernando de Araújo Calado
acompanhado do Secretário Executivo da ABRUEM, Professor Carlos
Roberto Ferreira fizeram a entrega do Relatório Final do 52º Fórum
Nacional de Reitores da ABRUEM ao Reitor José Augusto Silva Oliveira, da
Universidade Estadual do Maranhão  UEMA
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