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Reitores devem escolher país para Missão
Internacional da ABRUEM
No dia 11 de setembro, o secretário executivo da Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), Professor Carlos Roberto Ferreira,
juntamente com o professor João Carlos Gomes visitaram novamente a Embaixada da França e a
Embaixada do Canadá, em Brasília. Esse retorno foi combinado no mês passado, quando os
representantes da ABRUEM apresentaram a proposta da Missão Internacional para as duas
Embaixadas.
Os dois países demonstraram interesse em receber a comitiva da ABRUEM, dando apoio
na organização da agenda de visitas às suas instituições de ensino e nas demais providências
para a viagem. Para dar início ao planejamento da Missão, os reitores devem indicar qual país a
ABRUEM vai visitar em 2014, assim visitando o preterido em 2015. A indicação deve ser enviada
até dia 27 de setembro através dos emails: abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.

Reunião administrativa da ABRUEM
Na reunião do dia 11 de
setembro, quartafeira, o reitor da
Universidade Estadual do CentroOeste
(Unicentro), professor Aldo Nelson
Bona, relatou como está a organização
do Fórum Nacional de Reitores.
Comunicou que estão agendadas duas
visitas na Usina de Itaipu, no sábado,
dia 26 de outubro. A presença do
Secretário de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior do
Paraná, Professor João Carlos Gomes,
na abertura do Fórum foi confirmada.
Também na abertura do evento, o reitor Carlos Fernando Calado da Universidade de
Pernambuco (UPE), será empossado oficialmente como presidente da ABRUEM. O secretário
executivo da Associação, Professor Carlos Roberto Ferreira, comentou sobre a visita técnica de
preparação para o 54º Fórum Nacional de Reitores, que acontecerá em maio de 2014 em Campos
do Jordão/SP.

Representantes da ABRUEM definem comissão para
trabalhar juntamente com o MEC
No dia 8 de outubro, às 15 horas, está agendada uma reunião, entre o Reitor Carlos
Calado – Presidente da Abruem; a Reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro (UESC); o
professor e elaborador do estudo financeiro apresentado ao MEC, Paulo Godoy e o Secretário de
Educação Superior, Paulo Speller. O objetivo da reunião é dispor uma comissão da ABRUEM
para trabalhar juntamente com o Ministério da Educação e reivindicar as questões que foram
debatidas no mês passado com o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, onde foram
apresentados os estudos feitos pelo Professor Paulo Godoy, onde pede 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.

IES são indicadas para participar do Encontro Nacional
do Censo da Educação Superior
Quatro Universidades foram escolhidas para participar do III Encontro Nacional do
Censo da Educação Superior, nos dias 4, 5 e 6 de novembro de 2013, em Foz do Iguaçu. São elas:
Universidade Estadual do CentroOeste do Paraná – UNICENTRO; Universidade Estadual de
Goiás – UEG; Universidade Estadual de Alagoas – UNEAL e Universidade do Estado de Santa
Catarina – UDESC.

