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Abruem participa de seminário sobre "O Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação
No debate sobre a Lei n. 13.243/2016, a Associação esteve representada pela sua presidente

A presidente da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem),
reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, foi uma das convidadas das Comissões de Ciência,
Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados e do Senado e da Frente Parlamentar de Ciência,
Tecnologia, Pesquisa e Inovação para o seminário "O Marco Legal da C, T & I: debate sobre a Lei n.
13.243", sancionada em janeiro deste ano.
O novo Marco Legal incentiva as atividades de pesquisa científica, amplia o tempo em que os professores
universitários podem se dedicar a projetos, e prevê a redução de impostos para a importação de insumos para
as empresas do setor de C, T & I. Porém, para que seja colocado em prática e produza resultados, ainda é
preciso regulamentar alguns pontos. O seminário foi proposto, desse modo, para discutir os aspectos gerais
da lei de estímulo ao desenvolvimento científico e tecnológico e os desafios para sua implantação efetiva.
Durante as discussões, que foram realizadas na última terça-feira (2), nos períodos da manhã e da tarde, foi
defendido, tanto pela comunidade científica quanto pelo ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia,
Inovação e Comunicações, que o Marco precisa ser regulamentado com urgência, já que a demora na edição
do decreto provoca um vácuo que traz insegurança jurídica e está atrasando os investimentos em pesquisa e
desenvolvimento.
Para a presidente da Abruem, "o cenário atual impõe mobilização por parte dos setores envolvidos, de modo
a garantir, além a regulamentação do Marco Legal, o financiamento do setor de C, T & I com 2% do PIB
nacional". Medida que beneficiaria, diretamente, as universidades. "Hoje, 90% da produção de ciência,
tecnologia e inovação no Brasil é oriunda das instituições de ensino superior. Apesar disso, nós enfrentamos
grandes dificuldades operacionais, principalmente em decorrência de uma legislação que não estabelece a C,
T & I como valor estratégico de desenvolvimento e de promoção da qualidade de vida da nossa população",
avaliou Adélia.
A Abruem esteve representada na mesa de encerramento do seminário, intitulada "Conclusões e
encaminhamentos finais". Além da reitora Adélia, participaram o deputado Celso Pansera; o presidente da
Academia Brasileira de Ciências (ABC), Luiz Davidovich; a presidente da Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), Maria Lúcia Cavelli Neder; o presidente
das Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei), Humberto Luiz
Rodrigues Pereira; e a presidente do Fórum Nacional de Gestores de Inovação e Transferência de Tecnologia
(Fortec), Cristina Quintella.
*Com informações da Assessoria de Comunicação do Senado
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Universidades estaduais e municipais citadas em Guia dos Cursos Universitários em Inglês no Brasil
Catálogo foi desenvolvido e apresentado pela Faubai e pelo British Council
O vice-presidente da Abruem, reitor Aldo Nelson Bona,
participou, em Brasília, de um almoço na residência oficial
da Embaixada do Reino Unido. Na ocasião, a Associação
Brasileira de Educação Internacional (Faubai) e o British
Council apresentaram o Guia dos Cursos Universitários
em Inglês no Brasil.
O objetivo das instituições é disseminar a oferta de
disciplinas em cursos de graduação e pós-graduação
ministradas em inglês nas instituições de ensino superior
brasileiras. Com isso, espera-se impulsionar a mobilidade
acadêmica, com as universidades brasileiras atraindo e
recebendo mais estudantes do exterior, não apenas os de
países de língua inglesa.
O catálogo foi elaborado a partir de um levantamento realizado pela Faubai, com apoio do British Council. A
Associação entrou em contato com IES de todas as regiões do país e aquelas que responderam ao
questionário e apontaram a oferta de aulas em língua inglesa estão contempladas no documento. O Guia vai
ser lançado, em breve, em plataforma online e será divulgado mundialmente.

Posse da nova diretoria da Abruem é na próxima quarta-feira
(10)
Assume a presidência o atual vice, Aldo Nelson Bona. Adélia
Pinheiro passa a ser vice

A Diretoria da Abruem para o biênio 2016-2018 toma posse no próximo dia 10, em cerimônia realizada, a partir das
10h30, no Auditório da Associação Médica de Brasília. Estarão a frente da Associação, que congrega 45 instituições de
ensino superior estaduais e municipais brasileiras, os professores Aldo Nelson Bona e Adélia Pinheiro, respectivamente,
reitor da Unicentro (Universidade Estadual do Centro-Oeste), em Guarapuava, Paraná, e reitora da Uesc (Universidade
Estadual de Santa Cruz), de Ilhéus, Bahia. A eleição de ambos ocorreu na último Fórum da Abruem, realizado em maio,
no estado de Goiás.
A gestão terá como membros do Conselho Deliberativo os reitores Fábio Edir dos Santos Costa (Universidade Estadual
de Mato Grosso do Sul - UEMS), Paulo Roberto Pinto Santos (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - Uesb),
Arisa Araújo da Luz (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS), José Rui Camargo (Universidade de
Taubaté - Unitau) (suplente), Ita de Fátima Dias Silva (Centro Universitário de Mineiros - Unifirmes) (suplente) e
Marcus Tomasi (Universidade do Estado de Santa Catarina - Udesc) (suplente). Já o Conselho Fiscal será composto
pelos reitores Carlos Luciano Sant'Ana Vargas (Universidade Estadual de Ponta Grosa - UEPG), Berenice Quinzani
Jordão (Universidade Estadual de Londrina - UEL), Francisco de Assis Carvalho Arten (Centro Universitário das
Faculdades Associadas de Ensino - Unifae), Paulo José de Medeiros de Souza Costa (Universidade Estadual de Ciências
da Saúde de Alagoas - Uncisal) (suplente), Sebastião Lázaro Pereira (Universidade de Rio Verde - UniRV) (suplente) e
José Bites de Carvalho (Universidade do Estado da Bahia - Uneb) (suplente).
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