52º Fórum Nacional De Reitores da ABRUEM
divulga palestrantes confirmados
De 17 a 20 de abril de 2013 Doce e “Um Sistema para a gestão dos
Brasília,25 de Março 2013

Edição 109

acontecerá o 52º Fórum Nacional de Reitores

programas de intercâmbio acadêmicos”, com

São Luís do Maranhão, em parceria com a

Relações Externas e Marcos Antunes –

que nessa edição será realizado na cidade de
Universidade

Estadual

do

Maranhão

(UEMA). O tema dessa edição “O desafio

das universidades brasileiras: formação de

José Celso Freire Junior – Assessor Chefe de
Analista de Sistemas  Universidade Estadual

Paulista Júlio de Mesquita Filho – UNESP.
No dia 19, a palestra “Tríplice Hélice 

pessoal para atuar nas novas áreas de

fortalecimento entre Academia, Governo e

escolhido foi “Perspectivas de financiamento

Formiga – Coordenador Geral de Cooperação

desenvolvimento do país”. O subtema
para as universidades públicas estaduais e
municipais”.

Com

essa

temática,

a

organização do evento já divulgou alguns
nomes confirmados como palestrante.
No

contribuição

dia

e

18,

na

palestra

importância

“A

das

universidades no desenvolvimento do país:
os desafios da autonomia” que palestrará
será o reitor Antonio Heronaldo de Sousa 

Universidade do Estado de Santa Catarina –
UDESC,

reitor

Julio

Cezar

Durigan

–

Universidade Estadual Paulista Júlio de

Empresa” terá a frente Manuel Marcos Maciel

Internacional – CNPq. Ainda no mesmo dia
acontecerá um discussão sobre a “Frente
Parlamentar

Universidades
Municipais

Mista

do

em

Públicas

Brasil”,

Defesa

das

encabeçada

pelo

Estaduais

e

Deputado Federal Cleber Verde (MA) e
Deputados convidados. Outro nomes serão
confirmados

na

sequência.

Vídeo Missão Internacional
Como

em

viagens

internacionais,

Estadual da Paraíba – UEPB. No mesmo dia

filiadas nas instituições que serão visitadas

Rangel

Junior

–

Universidade

ainda haverá a palestra “A expansão da Vale
dentro de um conceito de integração entre
mina, ferrovia e porto” com Luíz Fernando
Landeiro Júnior  Diretor de Departamento
de Logística Norte – Companhia Vale do Rio

ABRUEM

as

Mesquita Filho – UNESP e reitor Antonio
Guedes

a

todas

fará

uma

apresentação em vídeo das universidades

esse ano na Coréia do Sul. Para tanto está
sendo solicitado envio de dados atualizados,
juntamente com fotos da instituição até às 18
horas do dia 28 de março, através dos emails:
abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com.

No Paraná
Em Guarapuava, durante o “Workshop Regional Parque Tecnológico Virtual do Paraná

–PTVPR”, no Auditório do PDE, localizado no Campus Cedeteg da Universidade Estadual do

CentroOeste (Unicentro), o secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (Seti),
Alípio Leal, anunciou um aporte de R$ 30 milhões para a ciência e tecnologia, que serão
investidos nos anos de 2013 e 2014. Do total R$ 15 milhões serão investidos pelo governo do
estado e os outro R$ 15 milhões pelo governo federal (por meio de edital aprovado junto ao
Finep (Financiadora de Estudos e Projetos).

“Os investimentos em ciência, tecnologia e inovação têm que atender o desenvolvimento

estratégico do Paraná. E isso passa pela tríplice hélice do motor do desenvolvimento”, afirmou

Alípio Leal, explicando, em seguida, que as três pás dessa hélice figurativa são a academia
(produtora de conhecimento), o setor produtivo (que coloca os produtos no mercado) e o poder
público

(que

deve

otimizar

e

favorecer

as

condições

desse

desenvolvimento).

Mudança Reitor
A Universidade Municipal de São Caetano do Sul está com novo reitor. Quem assume a

instituição é Marcos Sidnei Bassi.
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