ABRUEM realiza primeira reunião de 2013
Brasília,25 de Fevereiro 2013

A

Associação

Brasileira

dos

Reitores das Universidades Estaduais e

Municipais (ABRUEM) fez a sua primeira
Reunião Administrativa do ano. O encontro

ocorreu no último dia 20 de fevereiro na
sede

da

ABRUEM

em

Brasília.

Estavam presentes para debater os

em prol da melhora da qualidade do ensino

superior do país: Adélia Maria Carvalho de
Melo Pinheiro (Reitora UESC), Antonio

Heronaldo de Sousa (Reitor UDESC), Carlos

Alberto Piacenti (ViceReitor UNIOESTE),

Edição 103

Internacionais UEG), Haroldo Reimer (Reitor
UEG), Itiro Iida (Assessor UEMG), João Carlos
Gomes

(Reitor

UEPG

e

Presidente

ABRUEM), José Augusto Silva

da

Oliveira

(Reitor UEMA), Julio Cezar Durigan (Reitor

UNESP), Mário Brasil Xavier (Diretor de
Planejamento

Estratégico

UEPA),

Paulo

Roberto Pinto Santos (Reitor UESB), Rosilea
Maria Roldi Wille (Assessora UEG) e Vanildo
Silveira

(Diretor

Comunicação UENF).

de

Informação

e

Entre os assuntos que foram discutidos

Carlos Fernando de Araújo Calado (Reitor

estava a Missão Internacional da Associação

Roberto

Sul. Na ocasião foi externada a cooperação

UPE e VicePresidente da ABRUEM), Carlos
Ferreira

(Secretário

Executivo

ABRUEM), Cristianne Cordeiro Nascimento

(PróReitora de Extensão UEL), Denize
Alencastro ( Secretária ABRUEM), Dijon
Moraes Júnior (Reitor UEMG), Fernando

Guaragna Martins (Reitor UERGS), Gilson
Scharnik

(Assessor

de

Relações

em 2013 que terá como destino a Coréia do
entre os dois países para a realização da
viagem.

Para

oportunizar

um

primeiro

contato com os representantes da Embaixada
e para esclarecer dúvidas dos associados, foi

realizada na ocasião uma vídeo conferência
com o Conselheiro em Ciência e Tecnologia

da Embaixada do Brasil na Coréia do Sul,
Daniel Fink.

A partir de agora, os associados da

ABRUEM

receberão

um

email

com

garantia de hospedagem no hotel sede do

evento. A diária do apartamento single custa
R$ 219,00 e apartamento duplo R$ 240,00.

Entrou em pauta também a solicitação

informações sobre a Missão, sendo solicitado

de cooperação das universidades filiadas com

ser mapeado o interesse de participarem do

o ofício enviado pela Embaixadora do Brasil

um retorno desse documento para que possa
evento.

Outro assunto debatido na reunião

foram os preparativos para o 52º Fórum

Nacional de Reitores que nessa edição será
realizado no período de 17 a 20 de abril, na
cidade de São Luís do Maranhão, em
parceria com a Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA). O tema dessa edição
será

“O

desafio

das

universidades

a Universidade de Gana. Ficou decidido que
em Gana, Irene Vida Gala, será enviado para
as universidades filiadas a ABRUEM para
que,

de

posse

especificações

do

documento

contidas

nele,

e

das

possam

demonstrar interesse. Outra decisão tomada
também foi o reenvio de ofício solicitando

uma audiência com o Ministro da Educação,
Aloizio Mercadante.

Em março, mais especificamente no dia

brasileiras: formação de pessoal para atuar

06, ocorre o segundo encontro para decidir os

país”

para acontecer às 14h, teve seu horário

nas novas áreas de desenvolvimento do
e

subtema:

públicas,

estaduais

financiamento
Silva

“Perspectivas

para

as

e

de

universidades

municipais”

O reitor da UEMA, José Augusto
Oliveira,

apresentou

os

últimos

detalhes para o evento, bem como uma
atualização do cronograma de atividades a
serem realizadas no fórum. Esse material
será divulgado em breve. Juntamente com o
presidente

da

ABRUEM

e

reitor

da

Universidade Estadual de Ponta Grossa,
João

Carlos

Gomes,

os

dois

reitores

aproveitaram a ida a Brasília para entregar
pessoalmente o convite a alguns possíveis
palestrantes do encontro.

Para os participantes do evento, já

assuntos da ABRUEM. A Reunião marcada
alterado. O encontro será realizado às 10h em
virtude de uma reunião na Câmara dos
Deputados em Brasília referente à instalação
da

Frente

universidades

Parlamentar
estaduais

de
e

Apoio

às

municipais,

proposta pelo deputado federal Cleber Verde
do Maranhão, que conta com o apoio do

deputado Federal Alex Canziani, do Paraná,
que se realizará às 17 horas, no Plenário I da
Câmara

dos

Deputados,

em

Brasília.

Ciências Sem Fronteiras na
Alemanha
A Universidade de Münster ou, em

estão disponíveis os apartamentos para

alemão,

(98)

site para divulgar as vagas e a realidade do

reserva. Elas podem ser feitas pelo telefone
21060505

ou

por

email

para

reservas.br@pestana.com, sendo necessária a
identificação de participante do Fórum. Os

apartamentos ficam bloqueados até o dia 28
de fevereiro. Após essa data não existe mais

Westfälische

WilhelmsUniversität

(WWU), criou uma página especial em seu
intercâmbio dentro da instituição através do

Programa Ciências Sem Fronteiras. As ofertas

estão disponíveis no endereço www.uni
muenster.de/Brasilienzentrum.
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e pelo Decreto nº 4.728, de 9 de junho de 2003,

Os Presidentes da Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior  CAPES e do Conselho Nacional de

conferidas respectivamente pelo Decreto nº

CAPES/CNPQ/ÁUSTRIA/OEAD
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Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior  CAPES e do Conselho Nacional de

139/2013

Fronteiras:http://www.cienciasemfronteiras.

fevereiro até 06 de abril de 2013.

disponível na home page do Programa

Fronteiras:http://www.cienciasemfronteiras.
gov.br/

gov.br/
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Secretaria Executiva: Carlos Roberto Ferreira
E-mail: crferreira@uepg.br
Secretaria Geral: Denize Alencastro
E-mail: abruem@gmail.com
Web -Designer: Felipe Moro Ferreira
E-mail: felipe_m_ferreira@yahoo.com.br
Assessoria de Comunicação: Daniel Petroski
E-mail: comunicacaoabruem@gmail.com

