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55º Fórum Nacional de Reitores da Abruem
Informamos que a data e o local do 55º
Fórum Nacional de Reitores da Abruem
foram alteradas. O evento acontece nos di
as 05 a 08 de novembro, no Seara Praia Ho
tel, localizado na Avenida BeiraMar, 3080,
Meireles, em Fortaleza CE.
O Secretário Executivo da Abruem, Car
los Roberto Ferreira, esteve nos dias 21 e 22
de agosto em FortalezaCE, reunido com os
reitores das universidades que estão organi
zando o Fórum, Reitora Antônia Otonite (URCA), Reitor José Jackson Coelho Sampaio (UECE) e
o Chefe de Gabinete da UVA Marcielyo Vital, representando o Reitor Fabianno Cavalcante de
Carvalho.
Também estiveram presentes a Profª Sofia Barreira (UECE), Carmem Lucia Alencar Coe
lho (URCA), Ana Paula Leite (UECE) e Glória Ribeiro da empresa Prática Eventos.

Reunião ampliada da Câmara de Extensão da Abruem
Durante a programação do
Festival Internacional de Folclore e
Artes Tradicionais (Fifat) no dia 26 de
agosto, no auditório da Pousada dos
Pirineus, na cidade de Pirenópolis,
GO, foi realizada a Reunião Ampliada
da Câmara de Extensão da Abruem.
O reitor da Universidade Esta
dual de Goiás (UEG) e também presi
dente da Câmara, professor Haroldo
Reimer, recebeu próreitores de ex
tensão e representantes das instituições filiadas à Abruem para abrir diálogo junto à Secretaria
de Cidadania e Diversidade do Ministério da Cultura (MinC).
Estiveram presentes a Secretária de Cidadania e Diversidade do MinC, Márcia Helena
Rollemberg, apresentando o programa Cultura Viva e um histórico do Plano Nacional de Cul
tura, e Karina Gama, Coordenadora Geral de Cultura e Comunicação da Secretaria de Políticas
Culturais do MinC, que explanou sobre o Programa mais Cultura nas Universidades. Este Pro

grama incentiva a produção e a circulação da cultura brasileira nas universidades, mas apenas
no âmbito federal. Durante o evento, foram discutidas formas de ampliação do programa para
as instituições estaduais e municipais.
Os representantes das instituições filiadas à Abruem relataram as suas dificuldades e co
locaram em pauta, o protagonismo que as instituições federais recebem nos programas do
MinC.
O próReitor de Extensão da UEG, professor Marcos Torres sugeriu que os membros da
Abruem se mobilizem para elaborar uma carta visando a criação de uma Rede de Universida
des Estaduais e Municipais. O reitor Haroldo Reimer falou de uma parceria direta MinC/Abru
em, criando um novo nicho para a atuação institucional.

Reunião da Câmara de EAD/UAB
Na manhã do dia 28 de agosto, o Presi
dente da Câmara de EaD, reitor Antonio
Heronaldo de Sousa, teve uma audiência
com Diretor de Ensino a Distância da CA
PES, Sr. Jean Marc Mutzig, para tratar de
assuntos referentes a políticas de financia
mento: fomento, recredenciamento das
IES, repasse de fomento, edital de abertu
ra de novas turmas e cursos, ampliação do
quadro das IES para ingresso no progra
ma UAB, monitoramento de polos.
As 14 horas, a câmara de EaD esteve reu
nida na sede da Abruem, com a seguinte pauta: apresentação e discussão das atividades da Câ
mara para o ano de 2014 e da metodologia dos trabalhos, apresentação do ambiente (online)
para o desenvolvimento das atividades da Câmara de EaD, perspectivas da EaD nas IES associ
adas e a relação com as políticas e programas da UAB/CAPES, análise de temáticas pertinentes
à área da Câmara para discussão e proposições de encaminhamentos e trabalhos conjuntos.

