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Abruem participa de mesa comemorativa pelos dez anos da Universidade Aberta do Brasil

A mesa de abertura da 9. Reunião do Fórum de  
Coordenadores da UAB contou com a participação, da  
esquerda para a direita, do presidente da Abruem, Aldo  

Nelson Bona;  do presidente da Capes, Abilio Baeta 
Neves; da presidente da Andifes,  Angela Maria Paiva 

Cruz; do diretor para EaD Capes, Carlos Lenuzza; e de  
Antonio Ribeiro da Costa Neto, representante do Conif

Os membros da Câmara de EaD da Abruem também 
estavam presentes nas comemorações pelos dez anos da  

Universidade Aberta do Brasil (UAB)

Após a abertura do Fórum, dirigentes das instituições se  
reuniram com o novo coordenador de EaD da Capes

O  Fórum de  Coordenadores  UAB promoveu,  na 
última  terça-feira  (27),  uma  mesa-redonda  em 
comemoração  pelos  dez  anos  de  implantação  da 
Universidade Aberta do Brasil (UAB). A discussão 
abriu  a  nona  reunião  do  grupo  e  contou  com a 
participação  do  presidente  da  Capes,  professor 
Abilio Baeta Neves; do novo diretor da Capes para 
EaD,  Carlos  Lenuzza;  do  presidente  da  Abruem 
(Associação  Brasileira  dos  Reitores  das 
Universidades Estaduais e Municipais), reitor Aldo 
Nelson  Bona;  da  presidente  da  Andifes 
(Associação  dos  Dirigentes  das  Instituições 
Federais de Ensino Superior), Angela Maria Paiva; 
e  do  senhor  Antonio  Ribeiro  da  Costa  Neto, 
representante  do  Conif  (Conselho  Nacional  das 
Instituições  da  Rede  Federal  de  Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica). 
Ao fazer uso da palavra, o presidente da Abruem 
destacou que das 45 instituições de ensino superior 
associadas 25 estão credenciadas e participam do 
sistema  UAB.  "As  nossas  universidades  já 
promovem  a  interiorização  do  ensino  superior 
através  da  modalidade  presencial,  porém  esse 
trabalho foi ampliado com a educação presencial 
nos moldes conduzidos pela Capes", lembrou Aldo. 
"Porém,  aproveitei  a  ocasião  para  reiterar  que  a 
Capes,  durante  o  processo  de discussões  para a 
reformulação do sistema de educação a distância, 
precisa, necessariamente, dialogar com o Fórum de 
Coordenadores da  UAB,  que  é  instância  mais 
qualificada  para  contribuir  com  a  Após  a  mesa, 
Bona  participou  de  uma  reunião  com  o novo 
diretor para EaD  da  Capes.  "Ficou  decidido  que 
cada entidade - Abruem, Andifes e Conif - indicará 
um titular e um suplente para compor um grupo de 
trabalho  encarregado  de  discutir  a 
institucionalização da EaD", contou.
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Reunião na Embaixada da Austrália dá
início ao planejamento da Missão 

Internacional Abruem 2017
Presidente e secretário executivo da Associação foram  

recebidos pelo embaixador  pelo conselheiro de  
Educação e Ciência 

Niclas Jönsson, conselheiro de Educação e Ciência da  
Embaixada na Austrália no Brasil; Carlos Roberto Ferreira,  

secretário executivo da Abruem; reitor Aldo Nelson Bona,  
presidente da Abruem; e John Richardson, embaixador da 

Austrália no Brasil 

A Missão Internacional Abruem 2017, por 
decisão  dos  reitores  das  instituições  de 
ensino  superior  associadas,  será  na 
Austrália.  Agora,  no 59.  Fórum, que será 
realizado  entre  19  e  21  de  outubro,  em 
Ilhéus, Bahia, uma outra decisão deve ser 
tomada:  a  data  de  realização  da  viagem. 
Por sugestão da Embaixada da Austrália no 
Brasil, a visita técnica às universidades do 
país  deve  ser  marcada  ou para  o  mês de 
março ou para outubro.
O período mais oportuno para a missão foi 
um   dos  assuntos  discutidos  na  primeira

reunião de planejamento realizada entre a Abruem - representada pelo presidente e pelo secretário 
executivo da  instituição,  respectivamente,  Aldo  Nelson  Bona  e  Carlos  Roberto  Ferreira  -  e  a 
Embaixada  da  Austrália  no  Brasil -  que  teve  como  representantes  o  próprio  embaixador,  John 
Richardson, e o conselheiro de Educação e Ciência,  Niclas Jönsson -,  em Brasília,  nessa última 
semana.
"A Abruem", relata Aldo Bona, "foi muito bem recebida na Embaixada. A representação da Austrália 
no Brasil tem todo o interesse em nos auxiliar na organização da missão internacional para o país. O 
embaixador e o conselheiro nos solicitaram que identificássemos as principais áreas de interesse para 
que a visita possa ser mais proveitosa do ponto de vista do estabelecimento de parcerias no âmbito da  
pesquisa e do ensino".
Para que esse retorno possa ser dado à Embaixada, as instituições de ensino superior associadas 
devem informar até a próxima segunda-feira, 03 de outubro, pelos emails abruem@abruem.org.br e 
abruem@gmail.com,  quais  são  as  áreas  prioritárias  para  o  estabelecimento  de  convênios  de 
internacionalização, para que a Embaixada possa direcionar a pauta de visitas.
Durante a reunião,  o embaixador e  o conselheiro da Austrália aproveitaram a oportunidade para 
convidar as IES associadas à Abruem a participarem, em novembro, de um encontro, em Brasília, 
onde estarão presentes representantes de cinco universidades tecnológicas australianas.
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