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Reunião Administrativa Mensal da Abruem  Abril

Fotos da Reunião Administrativa Mensal da Abruem, no dia 1 0 de Abril de 201 4
No dia 10 de abril, última quintafeira, aconteceu a Reunião Administrativa Mensal da
Abruem, às 9h na Sede da Abruem, Trecho 03, Conjunto 06. Os assuntos discutidos nesta reu
nião foram a Oficina de Trabalho MEC/SESu/Abruem, a Viagem Internacional à França e o 54º
Fórum Nacional de Reitores da Abruem.
A viagem à França ocorrerá no período de 26 de maio a 07 de junho, nas cidades de Paris,
ClermontFerrand, Toulouse e Bordeaux. Na programação elaborada pela Embaixada da França
no Brasil, estão previstas visita à Sorbonne Universités, Centre International d’Etudes Pédago
giques, Conservatoire National des Arts et Métiers, Casa do Brasil, Ministério do Ensino Superi
or e da Pesquisa, Ministério dos Assuntos Estrangeiros e Conferencia dos Reitores de
Universidades, Instituto Nacional de Ciências Aplicadas – INSA, Université Victor Segalen,
entre outras a serem confirmadas.
O 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem, que nesta edição conta com o apoio da
Universidade de Taubaté – UNITAU e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul –
USCS, se realizará na cidade de Campos do Jordão, SP, no período de 07 a 10 de maio e tem co
mo tema central “O Desafio da Gestão das Universidades Estaduais e Municipais”. A progra
mação está sendo elaborada e deverá apresentar palestras que abordem assuntos relativos à
gestão administrativa e financeira, gestão acadêmica e produção científica, possibilidades de
fomento, sistema de informação, avaliação institucional e atuação da frente parlamentar, entre
outras.

Durante a reunião do Conselho Pleno, que está prevista para ocorrer no dia 08 de maio,
as universidades filiadas à Abruem assinarão o Termo de Adesão aderindo ao convênio de
apoio ao programa Abruem de bolsas de mobilidade estudantil  Bolsas IberoAmericanas para
estudantes de graduação Santander Universidades. Com este objetivo, todas as universidades
deverão levar o Termo de Adesão preenchido com os dados da instituição para o 54º Fórum Na
cional de Reitores.

Também foi apresentada a proposta do Fórum de Próreitores de Extensão das Universi
dades Públicas Brasileiras (FORPROEX) para a implantação de um Programa de Extensão volta
do para o trabalho em equipe, na forma de cooperação internacional, junto aos países da
América Latina e África e o reitor Haroldo Reimer (UEG) explanou sobre o Programa Mais Cul
tura nas Universidades e a inclusão das universidades estaduais e municipais.

Oficina de Trabalho MEC – SESu/Abruem

Também no dia 10 de Abril, às 14h, aconteceu uma oficina de trabalho, realizada nas de
pendências do Ministério da Educação e contou com a presença do Secretário de Educação Su
perior, Paulo Speller.
Após uma cerimônia de abertura, os presentes iniciaram a primeira oficina, intitulada
“Formação de Professores nas Universidades Estaduais e Municipais e possibilidades de políti
cas específicas de apoio do MEC”, com os palestrantes Dilvo Ristoff , diretor de Políticas e Pro
gramas de Graduação e o Reitor Aldo Nelson Bona (UNICENTRO).

Formação de Professores nas Universidades Estaduais e Municipais e possibilidades de políticas específicas de apoio do MEC
A segunda oficina foi ministrada pelos palestrantes Vinícius Ximenes, diretor de desen
volvimento da educação em saúde, e a Reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro (UESC).
Também compôs a mesa a coordenadora nacional de residência em saúde, Sonia Regina Pereira.
O tema da segunda palestra foi a “Formação de Médicos e participação no Programa Mais Mé
dicos nas Universidades Estaduais e Municipais”.

Formação de Médicos e participação no Programa Mais Médicos nas Universidades Estaduais e Municipais

