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RETROSPECTIVA 2013
Confira um resumo das principais ações desenvolvidas pela Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais em 2013 com o intuito de buscar a qualidade do ensino superior brasileiro

Frente Parlamentar
No mês de março foi formada uma Frente parlamentar por iniciativa da ABRUEM
através do Deputado Federal Cleber Verde (PRBMA) juntamente com o Deputado Alex
Canziani (PTBPR), que teve como objetivo reivindicar melhorias para o ensino superior no país.
Uma das principais questões era a manutenção do percentual de até 1% de contrapartida das
Instituições de Ensino Superior (IES) estaduais e municipais em todos os repasses feitos pelo
Governo Federal, através dos órgãos de fomento e emendas parlamentares. Posteriormente,
durante o 53º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM, o Deputado Federal Alex Canziani
(PTB), informou aos reitores e participantes do evento, que fora aprovado na Câmara dos
Deputados o repasse de 0,1% de contrapartida das IES em 2014. Isso significa que com a
diminuição do percentual de contrapartida, as Universidades ampliarão a qualidade do ensino,
sem
sobrecarregar
os
Estados
e
Municípios,
que
as
mantém.

52º Fórum Nacional de Reitores
No período de 17 a 20 de abril, no Pestana São Luís Resort Hotel, na cidade de São Luís –
Maranhão, ocorreu o 52º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM em parceria com a
Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
tendo
como
tema
“O
desafio
das
universidades brasileiras: formação de pessoal
para
atuar
nas
novas
áreas
de
desenvolvimento do país”, – Calhau. Os
principais assuntos discutidos no evento
foram: autonomia universitária; programas de
intercâmbio acadêmicos; o mercado de
trabalho e a educação à distância; formação de
profissionais de nível técnico para inserção no
mercado de trabalho e a frente parlamentar.

Participação no Seminário de Internacionalização das
Instituições de Ensino Superior
O expresidente da ABRUEM, João Carlos Gomes, participou em maio do Seminário de
Internacionalização das Instituições de Ensino Superior, que ocorreu na UNICENTRO de
Guarapuava e Irati – Paraná. O evento contou com a participação de pesquisadores de diversos
países, como Portugal, Paraguai, Espanha, Estados Unidos da América e Alemanha. A iniciativa
foi criada buscando a aproximação dos dirigentes, pesquisadores e estudantes, criando um
ambiente propício à reflexão sobre a educação internacional e as políticas favoráveis às
mobilidades docente e discente, além de fortalecer as redes internacionais de pesquisa e
cooperação. Frente a esses objetivos, o expresidente da ABRUEM João Carlos Gomes, palestrou
destacando o papel da Associação em prol da melhora da qualidade do ensino superior nas
instituições estaduais e municipais. Na sua fala ele destacou aspectos como a mobilidade, a
internacionalização
e
o
perfil
da
atuação
da
ABRUEM
nesse
sentido.

Missão Internacional na
Coréia do Sul
Do dia 17 a 28 de junho, a comitiva
formada
por
reitores,
vicereitores
e
representantes das IES, visitou o país coreano
para conhecer as instituições e também firmar
novas parcerias. A Missão Internacional
acontece todo ano, na perspectiva de contato
com a realidade educacional estrangeira,
visando o aprimoramento e a melhora do
ensino superior no Brasil. Atualmente,
aproximadamente são 180 alunos brasileiros nas universidades coreanas através do Programa
Ciência Sem Fronteiras.
A comitiva da ABRUEM foi recebida pelo Embaixador do Brasil na Coréia do Sul,
Edmundo Fujita, em sua residência oficial. Dando início à programação, visitou a Korea
University, a primeira a oferecer programas acadêmicos de várias disciplinas, como direito,
economia e jornalismo e a Ewha Womans University, uma universidade privada das mulheres
no centro de Seul. É uma das maiores instituições de ensino superior da cidade e, atualmente, o
maior instituto educacional feminino do mundo. Também conheceram Sung Kyun Kwan
University, a universidade mais antiga da Ásia Oriental; University Nacional Seoul (SNU), a
mais qualificada instituição universitária da Coréia do Sul, a SNU ocupa a 37ª posição no
ranking mundial e o quarto lugar no ranking asiático; Sogang University, uma das
universidades de artes liberais líder em pesquisa; Yonsei University, que está classificada em
todos os rankings entre as três melhores universidades coreanas e entre as melhores do
continente; Postech University, é a primeira do Ranking Mundial das universidades com menos
de 50 anos de existência; Korea Advanced Institute of Science and Technology (Kaist), pioneira
na criação de programas de ensino competitivos de pesquisa orientados de pósgraduação no
país; Hanyang University, a universidade foi considerada a melhor universidade coreana para
receber
alunos
estrangeiros
nos
anos
de
2011
e
2012.
A comitiva também foi recebida pelo Conselho de Reitores das Universidades Coreanas,
onde foi destacado tanto o interesse das universidades coreanas como das universidades
brasileiras da ABRUEM em aumentar o intercâmbio acadêmico, permitindo que mais alunos
brasileiros possam estudar nas universidades coreanas, como também alunos das universidades
coreanas venham ao Brasil. Durante toda a elaboração da programação, encontros e assinatura
de convênios, a Abruem contou com a colaboração da Embaixada da Coréia do Sul, no Brasil e

da Embaixada do Brasil em Seul, na pessoa do senhor Daniel Fink, Assessor de Tecnologia e
Ciência da Embaixada.

ABRUEM assina acordo com Associação Americana de
Faculdades e Universidades Estaduais
No dia 25 de julho, a ABRUEM firmou um Acordo de Cooperação com a Associação
Americana de Faculdades e Universidades Estaduais, a AASCU. O acordo foi assinado na
cidade de Baltimore, USA, pela presidente da AASCU, Dra. Muriel A. Howard e pelo presidente
da ABRUEM, João Carlos Gomes. O convênio consiste em auxiliar as faculdades e
universidades associadas à ABRUEM e à AASCU a identificarem programas de intercâmbio
docente e discente; explorar estratégias que trarão benefícios mútuos as duas Associações, criar
oficinas, seminários e conferências nos dois países para que se desenvolva familiarização do
ensino superior entre o Brasil e Estados Unidos. Na ocasião, a Abruem foi representada pelos
professores José Guido Correa de Araújo, Assessor de Relações Internacionais – UPE e José
Celso
Freire
Junior,
Assessor
Chefe
de
Relações
Externas
–
UNESP.

Abruem é recebida pelos presidentes da Câmara dos
Deputados e do Senado Federal
Na manhã do dia 07 de agosto, a Abruem foi recebida em audiência pelo Presidente do
Senado Federal, Renan Calheiros e à tarde, Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique
Alves. Em ambos os encontros, foram fortalecidas as reivindicações da ABRUEM junto à Frente
Parlamentar.

Reitores da ABRUEM se reúnem com o Ministro da
Educação
No dia 14 de agosto, os reitores
filiados à Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM), 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 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.

53º Fórum Nacional de Reitores
Dos dias 23 a 26 de outubro, aconteceu o 53º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM,
no Iguassu Resort Hotel, em Foz do Iguaçu – Paraná. O evento foi uma parceria da ABRUEM,
com a Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público (APIESP);
Universidade Estadual de Londrina (UEL); Universidade Estadual de Maringá (UEM);

Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG);
Universidade Estadual do Centro Oeste do
Paraná (UNICENTRO); Universidade Estadual
do Norte do Paraná (UENP); Universidade
Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR) e
contou com a participação de 36 Universidades e
192 inscritos no total. Além da participação de
palestrantes convidados, as Câmaras Técnicas
tiveram destaque, com a apresentação dos
resultados de seus trabalhos durante o ano. A
Abruem possui seis Câmaras Técnicas, tendo na presidência os reitores: Câmara de Graduação –
Reitor Carlos Alberto Pereira da Silva, UESPI; Câmara de Extensão Reitor Haroldo Heimer;
UEG, Câmara de Internacionalização e Mobilidade  Reitor Julio Cezar Durigan, UNESP,
Câmara de PósGraduação – Reitor Julio Santiago Prates Filho, UEM, Câmara de Ensino à
Distância / UAB – Reitor Antonio Heronaldo de Sousa – UDESC; Câmara da Saúde – Reitora
Adelia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, UESC.

Novo presidente da ABRUEM
No dia 23 de outubro, durante a abertura do 53º
Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM, o Professor João
Carlos Gomes, que assumiu a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, passou a
presidência para o Reitor Carlos Fernando de Araújo Calado,
da
Universidade
de
Pernambuco
(UPE).
O novo presidente da ABRUEM afirmou estar focado
em três metas até o final de sua gestão. “Quero dar sequência
ao trabalho que já vinha sendo feito com o professor João
Carlos Gomes. Também quero dar uma atenção especial a
esse objetivo onde pedimos a inclusão das universidades estaduais e municipais no orçamento
da União, com repasses proporcionais a 10% do valor investido pelo governo por aluno/ano no
ensino público federal. E a última meta está nesse Fórum. Como vamos ter várias discussões e
apresentações das Câmaras, temos que fortalecer as instituições e levantar questões para que
possamos
cada
vez
mais
melhorar
a
educação
superior”,
explicou.

Acordo para a Mobilidade dos Estudantes de
Graduação
O presidente da Abruem, reitor Carlos Fernando Araújo Calado, o secretário de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior do Paraná, professor João Carlos Gomes, e o reitor da
Universidade Estadual Paulista (Unesp), Julio Cezar Durigan, assinaram o Acordo de
Cooperação para a Mobilidade de Estudantes de Graduação. O acordo começa valer em 2014 e
10 Universidades demonstraram interesse em oferecer vagas nas instituições. Para isso, cada
Universidade abrirá um edital próprio e ficará responsável pela divulgação do mesmo e
também a seleção dos alunos que atenderem aos critérios da mobilidade. As Instituições que
disponilizaram vagas foram: Unesp; UEG; Unicentro; Unitau; UPE; Unemat; UEPB; Uncisal;
UEM e UEMS. Somando as IES, mais de 800 vagas serão oferecidas para os acadêmicos.

Acordo com a Coréia do Sul
No jantar comemorativo do 53º Fórum Nacional de Reitores, a Abruem e a ChungAng
University assinaram um acordo de intercâmbio entre alunos dos dois países. A comitiva da
Abruem visitou as universidades da Coréia do Sul, em junho desse ano, e ambas as partes
demonstraram grande interesse em realizar o intercâmbio entre os alunos do Brasil e Coréia.
Além do intercâmbio, os países terão pesquisas e materiais acadêmicos em conjunto.

Representantes da ABRUEM definem comissão para
trabalhar juntamente com o MEC
Após reunião, em outubro, com o Secretário de Educação Superior, Paulo Speller, ficou
acertada a criação de uma comissão de trabalho composta por representantes do MEC e da
Abruem. O objetivo da comissão será averiguar a possibilidade atendimento às reivindicações
da Abruem para as questões de 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. Nesta comissão, a Abruem será representada pelos
reitores Adelia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, UESC, Aldo Nelson Bona, Unicentro e
Antonio Guedes Rangel Junior, UEPB.

ABRUEM define países para as visitas internacionais de
2014 e 2015
Representantes da ABRUEM visitaram as Embaixadas do Canadá e França esse ano, com
o intuito de apresentar a Associação e verificar a possibilidade destes países receberem a missão
internacional da Abruem. Devido ao interesse que os dois países demonstraram em sediar a
missão, foi realizada uma consulta aos reitores filiados para decidir a agenda das visitas
internacionais. Como resultado, ficou decidido que a missão internacional de 2014, que acontece
do dia 26 de maio a 06 de julho, será na França, e em 2015, no Canadá.
Para a organização da programação e contatos para a viagem à França em 2014, a
Abruem contará com o apoio da Embaixada da França no Brasil, por intermédio do Sr. JeanPaul
Rebaud, Conselheiro de Cooperação e Ação Cultural e do Sr. Eric Bourland  Adido para
Ciência e Tecnologia.

54º Fórum Nacional de Reitores terá o apoio das
Universidades Municipais
O primeiro fórum da Abruem sediado pelas Universidades Municipais aconterá em
Campos do Jordão, SP, no período de 07 a 10 de maio de 2014 e terá o apoio da Universidade de
Taubaté – Unitau e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul – USCS. O Hotel Serra da
Estrela foi o local escolhido para o encontro e a programação já está em fase de elaboração. Os
Coordenadores da Comissão são os reitores Marcos Sidnei Bassi (USCS) e José Rui Camargo
(UNITAU) e os membros, responsáveis pela programação e infraestrutura são os professores
Silvio Minciotti (USCS), Joaquim Celso Freire (USCS), Carmem Velloso (USCS), José Felício
Goussain Murade (UNITAU), Nara Lucia P. Fortes (UNITAU), Francisco José Grandinetti
(UNITAU)
e
Letícia
Maria
P.
Costa
(UNITAU).
Antecipadamente, o local do 55º Fórum já está definido, será em Fortaleza, Ceará, e terá o
apoio
de
todas
as
universidades
cearenses:
UECE,
UVA
e
URCA.

Presença de Autoridades nas reuniões da Abruem
Este ano as reuniões da Abruem contaram com a presença de duas autoridades
convidadas: a professora Denise Martins de Abreu e Lima, responsável pelo Programa Inglês
Sem Fronteiras, apresentou o Programa e prestou esclarecimentos e a Sra. Nivia Melo
Wanzeller, Coordenadora de Credenciamento à Importação e Incentivo Fiscal do CNPq, falou
sobre o Processo de Importação de Equipamentos para a Pesquisa. Vale destacar, o encontro
com os responsáveis institucionais pela modalidade à distância e os coordenadores UAB das IES
filiadas à ABRUEM, ocorrido na sede da Abruem. O evento foi uma iniciativa da Câmara
Técnica de EAD e contou com a presença de técnicos da Educação à Distância da CAPES.

