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59. Fórum Nacional de Reitores da Abruem
Resumo do primeiro dia de atividades

Em questão, a governança universitária
Conferência de Elizabeth Balbachevsky tratou
das políticas públicas para o ensino superior

A conferência de abertura do 59. Fórum Nacional de
Reitores da Abruem (Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais) foi
ministrada pela professora Elizabeth Balbachevsky,
especialista em políticas públicas para o ensino
superior. A professora da USP (Universidade de São
Paulo) tratou da governança nas e das universidades.

I m p l a n t a r a g o v e r n a n ç a
s igni f ica , de acordo com
Elizabeth, aceitar que uma parte
da autonomia universitária,
como ela é entendida hoje, seja
comprometida nesse processo.
Porém, “é preciso reconhecer
que o custo compensa porque
aumenta alternativas de atuação
e as fontes de recursos”,
explicou a professora, “já que o

sistema de ensino superior não é apenas a universidade,
nem só o conjunto de universidades; é o conjunto sobre
o que a sociedade quer, o que o governo permite, e o
que a universidade consegue articular”. Há, assim, uma
reconfiguração do lugar do  ensino  superior e das
universidades na sociedade contemporânea, tendo em
vista que a IES é a instituição central da sociedade do
conhecimento, constituindo-se como o motor de
desenvolvimento regional.

Câmara de Saúde busca esclarecer objetivos e
sistematização do Anasen

Avaliação Seriada dos Estudantes de Medicina
terá primeira edição em 2016

Os estudantes dos cursos de Medicina brasileiros
passam, a partir desse ano, a ter seus desempenhos
avaliados por uma prova nacional, elaborada pelo Inep
(Insti tuto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira). A Avaliação Seriada
dos Estudantes de Medicina (Anasen) foi instituída em
2013, pela Lei Federal “Mais Médicos”, que previa a
primeira edição para 2016 e regulação pelas Diretrizes
Nacionais Curriculares (DCNs) para os cursos de
Medicina, que entraram em vigor em 2014.
Para esclarecer os objetivos e a sistematização do
Anasen, a Câmara Técnica de Saúde da Abruem
convidou o coordenador-geral do Enade, também
responsável pela prova da avaliação seriada de
Medicina, Rui Brito Jr. Ele explicou que o objetivo do
exame é verificar o quanto de competência, e não de
conteúdo, o aluno adquiriu ao longo do curso. 
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Em meio à crise de financiamento, avaliação
da pós-graduação passará por mudanças
Discussões da Câmara de PG contou com
participação de coordenadora da Capes

Elisa Maria Costa Pereira Thiago, coordenadora-geral
substituta de avaliação da Capes, apresentou uma
panorama dos critérios de avaliação dos programas de
pós-graduação utilizados pela Capes desde sua criação
em 1974, enfatizando os parâmetros que serão adotados
na avaliação quadrienal de 2017: o impacto do
programa de pós-graduação na formação de recursos
humanos; a trajetória dos profissionais egressos,
atuando para o desenvolvimento social, cultural e/ou
econômico da região e do país; e a avaliação da
internacionalização dos programas.
Mesmo afirmando não
ser essa sua área de
atuação na Capes,
Elisa também tratou
dos cri tér ios para
distribuição de bolsas
e os instrumentos para
os repasses financeiros
para os programas de
pós-graduação. Ela
também tratou das
pos s i b i l i da de s de
financiamento
externo, citando como
e x e m p l o s o s
programas de mestrado profissionalizante, adiantando
que um edital de fomento para a abertura de cursos de
doutorado profissionalizantes já está em trâmite.

Câmara de Educação à Distância apresentou
projeto prioritário para 2016:  EaD em Rede
O objetivo é favorecer o compartilhamento de

produtos e serviços educacionais

Todos os participantes da Câmara de EaD da Abruem
participaram da apresentação da CT durante esse
primeiro dia de Fórum Nacional de Reitores. As
realizações de 2016 e os projetos em andamento foram
relatados, conjuntamente, pelo atual presidente da
Câmara, reitor Marcus Tomasi (Udesc) - que também
convidou o ex-presidente e ex-reitor Antonio
Heronaldo de Souza a tomar parte da mesa -, e pelos
professores-membros Carmen Padini (Udesc), Eliane
Rauski (UEPG), Ilka Serra (Uema), Maria Aparecida
Knüppel (Unicentro),  Renato de Moraes (UPE), Valter
Campos (UEG), Eloísa Vidal (Uece) e Klaus Schünzen
Junior (Unesp).
Entre as ações desenvolvidas, nos últimos meses, pela
Câmara estão a participação nas discussões do marco
regulatórios da EaD e do estabelecimento de parâmetros
de qualidade para a modalidade; o debate das políticas
de institucionalizacão da educação à distância pelas
instituições de ensino superior membros da Abruem; a
construção de uma rede de cooperação entre as IES e a
elaboração de um informativo acadêmico da
modalidade.

As reportagens completas sobre cada uma das atividades componentes do 59. Fórum Nacional de
Reitores da Abruem serão publicadas nas edições ordinárias de sexta-feira do Informativo da

Associação, que circularão nas semanas seguintes ao encontro de Ilhéus.

A programação de trabalho deste dia 20 de outubro foi encerrada com a Reunião do Conselho Pleno
de Reitores da Abruem, em que 31 das 45 instituições de ensino superior estaduais e municipais
associadas estavam representadas por seus reitores ou vice-reitores. O período noturno foi reservado
para um jantar de confraternização à beira-mar, oferecido pelas universidades anfitriãs.
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