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Reitores da ABRUEM se reúnem com o
Ministro da Educação

No dia 14, quartafeira, os
reitores filiados à Associação
Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM), se
reuniram em um café da manhã
oferecido pelo Deputado Alex
Canziani – membro da Comissão
de Educação – no Salão VIP, 10º
andar, Anexo 4, da Câmara dos Deputados. Na oportunidade também estiveram presentes,
parlamentares e representantes de entidades estudantis e de órgãos do governo.

Às 10 horas, os reitores compareceram à audiência marcada pelo Presidente da Câmara
dos Deputados, Deputado Henrique Alves com o Ministro da Educação Aloizio Mercadante, na
sala de reuniões da Presidência da Câmara. Os principais assuntos discutidos foram: aplicação
de 100% dos royalties do petróleo para a educação; a reforma do ensino médio, com a adoção de
um currículo mais enxuto e unificado em todo o País; a votação do Plano Nacional de Educação
– aprovado na Câmara Federal no ano passado e, atualmente, em discussão no Senado; e maior
divulgação do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Uma
reivindicação importante da Abruem 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.

O Ministro da Educação Aloizio Mercadante, se comprometeu com os reitores em criar
uma comissão técnica que vai avaliar a melhor maneira de viabilizar o repasse de recursos do
governo federal para as Instituições de Ensino Superior estaduais e municipais.



Na quintafeira, dia 15, o Presidente e o Secretário Executivo da ABRUEM se encontraram
pela manhã na Embaixada da França no Brasil, com o Conselheiro de Cooperação e Ação
Cultural, JeanPaul Rebaud. Pela tarde, a visita foi na Embaixada do Canadá no Brasil, com o
Diretor de Relações Acadêmicas, Luiz Miguel da Rocha e o Secretário da Área Política, Cristian
Gour. O objetivo desses encontros é escolher um dos dois países para a Missão Internacional da
ABRUEM no ano que vem. As embaixadas irão analisar os pedidos da Associação e dar uma
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resposta até o próximo mês.




