Solenidade de posse da nova Diretoria da ABRUEM
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais – ABRUEM realizará no próximo dia 10 de agosto, às
10h30min, no Auditório do Centro de Atividades Científicas e Culturais
da AMBr  Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 03, Conjunto 6 – Bra
sília, DF, a solenidade de posse e transmissão de cargos de Presidente e
VicePresidente, respectivamente, aos professores Aldo Nelson Bona,
Reitor da Universidade Estadual do CentroOeste do Paraná – UNI
CENTRO e Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, Reitora da Uni
versidade Estadual de Santa Cruz – UESC, eleitos para o biênio
20162018.
Após a solenidade será servido um brunch, e às 14h, haverá a pri
meira Reunião Administrativa sob a presidência do novo Presidente.
Os convites foram encaminhamos pelo correio e solicitamos a con
firmação da presença até o dia 05/08 pelos emails da ABRUEM: abru
em@abruem.org.br, abruem@gmail.com ou pelo telefone (61) 34478663.

Manifesto em defesa da gratuidade do ensino
superior público
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais –
ABRUEM, entidade que congrega 45 instituições públicas de ensino superior, vem a público
formalizar veemente repúdio ao teor do Editorial veiculado pelo Jornal “O Globo” de 24 de
julho do corrente que propõe o fim da gratuidade no ensino superior público no Brasil.
Equivocadamente apresentada como possível solução para a crise fiscal que se abate
sobre o País, a proposta afronta o princípio constitucional consagrado pelo Inciso IV do Art. 206
da Constituição Federal, rompendo com uma conquista do conjunto da população brasileira,
além de se apresentar ancorada na falsa premissa de que a gratuidade seria causadora de
concentração de renda.
Respaldadas por seu sólido histórico de ações voltadas ao enfrentamento das graves
distorções sociais em nosso País, o conjunto das Universidades Públicas Estaduais e Municipais
filiadas à ABRUEM reafirmam a defesa intransigente da gratuidade de ensino como
instrumento efetivo de democratização do acesso ao ensino superior de qualidade.
Reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro
Presidente da ABRUEM

Presidente da ABRUEM participa de seminário
sobre o Marco Legal da CT&I
A Presidente da ABRUEM, Reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro,
participará do seminário sobre o Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Informação, no
dia 2 de agosto. O evento é organizado pelas Comissões de Ciência e Tecnologia,
Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados e de Ciência, Tecnologia,
Inovação, Comunicação e Informática do Senado Federal, além da Frente Parlamentar de
Ciência, Tecnologia, Pesquisa e Inovação da Câmara dos Deputados. A programação do
seminário contempla mesas e debates ao longo do dia, e contará com a presença de
autoridades ligadas à area.

Convite Sessão Solene Concessão de Título de
Cidadão Catarinense

