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RESTROSPECTIVA 2014
O ano que se passou foi repleto de atividades da Abruem, sempre pensando em prol da Educação
Superior pública brasileira. No informativo de hoje, último deste ano, vamos relembrar importantes passos
desta Associação ao decorrer de 2014.
A primeira reunião administrativa mensal da
Abruem em 2014 aconteceu em 19 de fevereiro de
2014. Nesta reunião, surge a solicitação de novas afi
liadas, aprovadas posteriormente no 54º Fórum Na
cional de Reitores da Abruem, em Campos do
Jordão – SP. São as novas afiliadas: Centro Universi
tário de Mineiros (UNIFIMES) de Mineiros – GO,
Centro Universitário Estadual da Zona Oeste (UE
ZO), do Rio de Janeiro – RJ, Centro Universitário das
Faculdades Associadas de Ensino (UNIFAE) de São
João da Boa Vista  SP e o Centro Universitário de Franca (UniFACEF) situado em Franca  SP.
Na Reunião do dia 12 de março, houve uma apresentação do Banco Santander sobre o
programa Santander Universidades, que visa oferecer bolsas de estudo e intercâmbio para alu
nos das IES afiliadas. O Acordo de Cooperação foi assinado pela Abruem neste dia, e o Termo
de Adesão foi ratificado pelas afiliadas no 54º Fórum.
Em 27 de Março, a Abruem foi recebida
pelo Secretário Executivo do MEC, Luiz Cláudio
Costa. Estiveram presentes reitores, vicereitores,
representantes das IES filiadas, representantes do
MEC e autoridades políticas. Neste encontro, fo
ram tratados assuntos como Enem/ Sisu, Sinaes,
Sistema de Cotas, participação das IES estaduais
e municipais em editais, cursos técnicos de ensino
superior, expansão dos cursos de medicina, for
mação de professores e o veto à emenda, na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2014, que reduziu o
percentual de contrapartida financeira de Universidades Estaduais e Municipais.
No dia 10 de abril, no Auditório do Anexo II do Ministério da Educação, Brasília – DF, a
Abruem em parceria com o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação Superior – SESu
promoveu a OFICINA DE TRABALHO MEC SESu/ABRUEM, com o tema “Dialogando sobre a
formação de médicos e professores”. O evento contarou com a presença de dirigentes da SE
Su/MEC, Reitores, PróReitores e Assessores da Abruem e apresentou duas oficinas simulta
neamente: Oficina 1: Formação de Professores nas Universidades Estaduais e Municipais e
possibilidades de políticas específicas de apoio do MEC; Oficina 2: Formação de Médicos e

participação no Programa Mais Médicos nas Universidades Estaduais e Municipais e possibili
dades de políticas específicas de apoio do MEC.
O 54º Fórum de Reitores da Abruem aconteceu
entre os dias 07 a 10 de maio, na cidade de Campos do
Jordão – SP. O Fórum foi uma promoção da Abruem,
com a organização da Universidade de Taubaté, UNI
TAU e da Universidade Municipal de São Caetano do
Sul, USCS. Na ocasião do 54º Fórum, durante a Reu
nião do Conselho Pleno, houve a eleição da residência
da Abruem para o biênio 2014/2016. Os eleitos foram a
Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) Adélia Maria Pinheiro e o Reitor da
Universidade Estadual do Centro Oeste (UNICENTRO) Aldo Nelson Bona.
Também durante o 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem foi elaborada a Carta de
Campos do Jordão. Esta carta, contendo reivindicações dos reitores das IES filiadas à Abruem,
foi encaminhada para órgãos competentes como o Ministério da Educação e a Câmara dos De
putados Federais, a fim de melhorar a qualidade do ensino superior público no país.
Ainda em maio, no dia 27, teve início a Viagem Interna
cional da Abruem 2014, que seguiu até o dia 07 de junho.
O país visitado foi a França, e a comitiva da Abruem pas
sou pelas cidades de Paris, ClermontFerrand, Toulouse e
Bordeaux. Além de visitar várias Instituições, a Abruem
foi recebida pela Ministra da Educação Superior da Fran
ça, e participou de uma Recepção no Palais de l’Elysée,
com o Presidente da República da França, François Hol
lande, por ocasião da Semana da América Latina e do Caribe na França.
A atual diretoria da Abruem tomou posse no dia 13 de agosto, em uma cerimônia realiza
da em Brasília. Participaram da cerimônia de posse representantes dos ministérios da Educação,
Saúde e da Ciência, Tecnologia e Inovação, CAPES, da Prefeitura de Itabuna (BA) na ocasião re
presentada pelo viceprefeito Wenceslau Augusto Júnior, das embaixadas da França, Canadá,
Alemanha e Portugal, do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), das asso
ciações dos segmentos (ANDIFES, ABRUC, ABRAHUE, ABTU e ABIEE), Banco Santander, Ins
tituto Stela, além da presença de dirigentes e professores das Instituições filiadas à ABRUEM.
No dia 08 de outubro, a Presidente da Abruem
Adélia Maria Pinheiro, o VicePresidente Aldo Nelson
Bona e o Secretário Executivo Carlos Roberto Ferreira es
tiveram reunidos na Embaixada do Canadá, em Brasília,
para tratar de assuntos relativos à próxima Viagem Inter
nacional da Abruem, que será para o Canadá, em maio
de 2015. Eles foram recebidos pela MinistraConselheira e
Chefe da Seção Política da Embaixada do Canadá Anna
Karinne Asselin, pelo Segundo Secretário de assuntos
políticos Christian Gour e pelo Assessor de Relações Acadêmicas Luiz Miguel da Rocha.
Entre os dias 05 e 08 de novembro, foi realizado o 55º Fórum Nacional de Reitores da
Abruem, em Fortaleza CE. O evento foi uma promoção da Abruem com a realização da
Universidade Estadual do Ceará – UECE, Universidade Estadual do Vale do Acaraú – UVA e

Universidade Regional do Cariri – URCA. Durante o evento, além das pa
lestras e apresentações das Câmaras da Abruem, houve os Relatos de Expe
riências das IES filiadas.
A Abruem também marcou presença
durante a Conferência Nacional de
Educação 2014 – CONAE, que acon
teceu entre os dias 19 a 23 de novem
bro. Além da presença em um stand, a Abruem
participou de uma mesa de debates sobre “O papel das
IES/ABRUEM na implementação das metas referentes à
Educação Superior do Plano Nacional de Educação”, rea
lizada no dia 22 de novembro.
No dia 03 de dezembro foi realizado o Jantar de Confraternização da Abruem, que encer
rou as atividades de 2014. O jantar aconteceu no Restaurante Coco Bambu em Brasília – DF.
Além da Presidente da Abruem Reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro e do Vicepre
sidente da Abruem Reitor Aldo Nelson Bona, estiveram presentes reitores e representantes das
IES filiadas, o Secretário da Educação Superior (MEC) Paulo Speller, o Diretor de Avaliação e
Presidente substituto da CAPES Lívio Amaral, o Asses
sor de Relações Acadêmicas da Embaixada do Canadá,
Luiz Miguel da Rocha, a Presidente da Sociedade Brasi
leira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação –
INTERCOM, Marialva Carlos Barbosa, o Diretor Regio
nal Sul da INTERCOM, Márcio Fernandes, os represen
tantes do Banco Santander, Cláudio Tavares e
Alexsandro Lima, a Secretária Executiva do CRUB, Fer
nanda Póvoa e o jornalista do CRUB, Fernando Pinto.

Encontro entre Abruem e representantes de instituições francesas
No dia 09 de dezembro na sala de reuniões da ABRUEM, estiveram reunidos com a Pró
Reitora de Graduação da Unicentro, Professora Márcia Terezinha Tembil, que na ocasião
representou a ABRUEM, o Sr. Thierry Valentim, Representante para o Brasil e América do Sul na
Conferência de Presidentes das Universidades da França, Sr. Vicent Nédélec – Perito
Internacional pela França na SESu/MEC, Sr. Philippe Martineau, Conselheiro de Cooperação e
Ação Cultural Adjunto, responsável pela cooperação científica, acadêmica e tecnológica da
Embaixada da França, ViceDiretor do Instituto Francês do Brasil e a Sra. Patrícia Pol,
representante da Divisão dos Assuntos Europeus e internacionais em Pesquisa, Inovação e
Ensino Superior  Ministério Nacional de Educação da França.
Neste encontro os representantes franceses expuseram a proposta de convênio entre o
Brasil e a França, que por intermédio das associações de instituições de ensino superior
brasileiras, terá como principal objetivo, viabilizar o reconhecimento de níveis de estudos. Este
convênio facilitará a ida de estudantes brasileiros para a França e de estudantes franceses para o
Brasil, nos níveis de graduação e pósgraduação stricto sensu. A Conferência de Presidentes das
Universidades francesas propôs a criação de um grupo de estudos com os representantes das
associações brasileiras para tratar especificamente, de assuntos relacionados ao convênio.

“A todos que nos acompanharam durante este
ano, nossos sinceros agradecimentos e o desejo
de um Feliz Natal e Próspero Ano- Novo!”
Equipe Abruem

