Audiência com a CAPES

Nesta terçafeira, 11 de agosto, às 15h, os reitores da ABRUEM estiveram reunidos em
Brasília para uma audiência com o Presidente da CAPES, Sr. Carlos Afonso Nobre. Após a apre
sentação dos presentes, a Presidente da ABRUEM, Reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pi
nheiro discorreu sobre a Associação e as medidas impostas num momento de crise que se
perpetuarão na nação, sendo este o ponto de inconformidade da ABRUEM. A presidente falou
sobre a suspensão dos convênios, o que atinge de forma recortada às IES Estaduais e Munici
pais. Também registrou que a pósgraduação está amparada no mérito e o cancelamento do re
passe dos recursos inaugura um tratamento diferenciado, visto que as IES federais receberam o
convênio 2014. Por fim, destacou a articulação com a CAPES, do mestrado profissional em rede,
por ser uma ação estratégica importante.
O Presidente da CAPES disse que o corte afeta a todos os níveis e relacionou os esforços
empreendidos, como o ajuste aprovado do Governo (acima de 20%) e o ajuste de orçamento da
CAPES (menos de 20%, sendo que 86% de todo o orçamento são bolsas). Também falou sobre
preservar o apoio aos sistema de pósgraduação e capacitação aos docentes do ensino básico
(comprometendo 86% do orçamento aprovado), preservar 100% do portal de periódicos e man
ter 100% das bolsas. Destacou que a essência dos programas e as ferramentas importantes para
os alunos de pósgraduação foram mantidas. “Os recursos não desapareceram, os editais foram
adiados e a CAPES continua tentando aumentar o orçamento” disse. Também reconheceu a im
portância, a qualidade e a interiorização da ABRUEM. Assegurou que não houve discriminação
e explicou que existem amarras no sistema que independem do arranjo institucional federativo.

Outras autoridades presentes também teceram seus comentários sobre a continuação dos
trabalhos, mesmo em cenário de crise. A Presidente da ABRUEM finalizou agradecendo e desta
cando o diálogo franco e próximo. “Ouvir a CAPES se comprometer nos conforta e obviamente
mantém a agenda com a CAPES” disse. Com relação a implantação do ProfiAP, reafirmou que o
cenário político nos coloca em aliança com a CAPES e as políticas de financiamento devem ser
preservadas para defender as manutenções. Ao final da audiência foi entregue um ofício ao Pre
sidente da CAPES.

Audiência com o Ministro da Secretaria de Direitos
Humanos
A ABRUEM esteve reunida
com o Ministro da Secretaria
de Direitos Humanos da Presi
dência da República, Sr. Pepe
Vargas, no dia 12 de agosto,
quartafeira, às 10h, em Brasí
lia.
A audiência com o Ministro
da SDHPR teve como objetivo
estabelecer diálogo próximo e
articulação para desenvolvi
mento de parcerias entre as as
sociadas da ABRUEM e a
SDHPR através da potenciali
zação de ações já em desenvol
vimento nas Instituições filiadas e constantes da agenda de interesses da Secretaria.
Como encaminhamento, foi definido que a SDHPR enviará a ABRUEM a listagem de te
máticas de interesse para identificação de ações existentes nas IES e também inclusão das associ
adas no circuito de exibição da Mostra de Cinema em Direitos Humanos promovida pela
SDHPR, a ocorrer em novembro/2015.

57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
O 57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM acontece entre os dias 07 a 10 de outubro
de 2015, no Anfiteatro do NEAD  Núcleo de Ensino a Distância da UNESP, Rua Dom Luiz La
sagna, 400 – Ipiranga, São Paulo, SP. O evento é uma promoção da ABRUEM com a organização
da UNESP (Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”) e o tema será: ‘Internaci
onalização e Governança Universitária”.
Visando otimizar a logística do evento, foi disponibilizado um formulário online para
inscrições e informações de chegada/retorno,para o qual solicitamos o preenchimento, prefe
rencialmente, até o dia 11 de setembro. O formulário de inscrição está disponível no
link:http://goo.gl/forms/iWXe0nzHss.
Informamos que o 57º Fórum terá seu início no dia 7 de outubro às 20 horas, quando
acontecerá a cerimônia de abertura. Nos dias 8 e 9, palestras e apresentações pela manhã e à tar
de. A programação do evento está sendo elaborada e será encaminhada posteriormente.

BCCIE Mission to Brazil
Dando continuidade aos contatos realizados durante a missão da ABRUEM ao Canadá,
recebemos o convite da Sra. Marina Ramalho, Coordenadora de Programas e Eventos da BC
Council for International Education, para um encontro das nossas IES afiliadas com instituições
canadenses. O evento deverá acontecer no mês de setembro.

Convite  Solenidade Doutor Honoris Causa
A pedido da UNEAL encaminhamos convite para a solenidade de outorga do título de
Doutor Honoris Causa, que se realizará em Arapiraca, AL, no próximo dia 20 de agosto, às 19h.

