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2016: ano em que Abruem reafirmou seu compromisso
com a Educação Superior pública e de qualidade

Com o encerramento do ano, Informativo da Associação recupera
algumas das principais ações desenvolvidas nos últimos 12 meses

Abruem engaja-se pela defesa do Programa Institucional
de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid)

No último mês de abril, o governo federal publicou a Portaria n.
046/2016 que alterava a essência do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação à Docência (Pibid). A Abruem (Associação Brasileira
dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais),
representando as 45 instituições de ensino superior brasileiras
afiliadas, entrou nas negociações para a revogação da Portaria. Foram

muitas as ações ao longo de quatro meses até a revogação da Portaria em meados de 2016.

“Ciência, Tecnologia e Inovação” norteou discussões do 58. Fórum Nacional de Reitores

Entre os dias 18 e 21 de maio, os reitores das 45 instituições de ensino superior afiliadas à Abruem
(Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais) se reuniram em Pirenópolis,
Goiás, para o 58. Fórum Nacional de Reitores. Promovido pelas três IES associadas de Goiás – Universidade
Estadual de Goiás (UEG), Universidade de Rio Verde (UniRV) e Centro Universitário de Mineiros
(Unifimes), o encontro teve como tema central “Ciência, Tecnologia e Inovação”, que foi debatido a partir
do relato de experiência das universidades associadas na área.

Em reunião com o vice-
presidente da Abruem, Ministro
da Educação anuncia revogação

da Portaria n.046/2016
O r e i t o r A l d o N e l s o n B o n a
(Unicentro – Universidade Estadual
do Centro-Oeste), representando a
Abruem (Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades Estaduais
e Municipais), participou, no dia dois
de junho, em Brasília, de uma
audiência com o minist ro da
Educação, Mendonça Filho. Na
ocasião, o tema central abordado foi a Portaria n.046/2016, que alterava o Pibid (Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência). O ministro, então, garantiu que o documento seria revogado, o que se
efetivou duas semanas depois.
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Reino Unido foi destino da Missão Internacional Abruem, em 2016
14 universidades associadas a Abruem integraram a comitiva que viajou no mês
de junho, entre os dias 06 e 17, aos países do Reino Unido com o objetivo de
visitar universidades locais para promover parcerias e ações de
internacionalização entre elas e as instituições de ensino superior ligadas a
Abruem. Com o apoio do British Council, foram visitadas dezesseis instituições
- King's College, University of Lincoln, Aston University, University of
Birmingham, Nottingham University, University of Bristol, Swansea
University, Aberystwyth University, Ulster University, Queen's University
Belfast, Northumbria University, University of Strathcyde, Glasgow Caledonian
University, University of Stirling, Abertay University e University of Dundee.

Diretoria para o Biênio 2016-2018 tomou posse em agosto
Os reitores Aldo Nelson Bona (Unicentro – Universidade Estadual do Centro-
Oeste) e Adélia Pinheiro (Uesc – Universidade Estadual de Santa Cruz) tomaram
posse, respectivamente, como presidente e vice-presidente da Abruem
(Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais),
em dez de agosto. Para a posse, a Abruem reuniu, além dos reitores das 45
universidades associadas, representantes políticos, como prefeitos e deputados;
das embaixadas, com as quais a entidade mantém relacionamento em virtude das
ações de promoção da internacionalização do ensino superior; e de órgãos
federais ligados ao ensino superior.

Cenário econômico e crise política como desafios
impostos às universidades públicas em discussão

do 59. Fórum Nacional de Reitores
Reitores, vice-reitores, pró-reitores e assessores das
universidades estaduais e municipais brasileiras participaram do
59. Fórum Nacional de Reitores da Abruem (Associação
Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais), realizada
em Ilhéus, Bahia. O encontro foi uma realização conjunta das
quatro universidades estaduais baianas – Uesc (Universidade
Estadual de Santa Cruz), Uefs (Universidade Estadual de Feira
de Santana), Uesb (Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia) e Uneb (Universidade do Estado da Bahia) – e teve
tema central “Universidade: trajetória, dilemas e desafios”, possibilitando o debate do atual cenário imposto às
universidades públicas, de modo geral.

Presidente da Capes recebe reitores das universidades estaduais e municipais

Reitores de 13 instituições de ensino superior afiliadas à Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (Abruem) participaram de uma audiência, no início de novembro, com o presidente da Capes
(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), Abilio Baeta Neves. A reunião foi pautada por
assuntos apresentados pelas universidades associadas e sintetizadas no Ofício Abruem 135/2016, entregue à Baeta
Neves. O documento continha seis tópicos com vistas à aprimorar as relações entre as IES estaduais e municipais e a
Agência e outras oito questões pontuais ligadas a programação de ações por parte das universidades.



Abruem termina 2016 em nova sede
A Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) já
está em novo endereço. A mudança foi realizada
nesse mês de dezembro e, após o recesso de fim de
ano, a entidade iniciará suas atividades na nova
sede, localizada nas salas 1101 e 1102 do Edifício
Fusion Work & Life, no Setor Hoteleiro Norte de
Brasília. São duas salas que vão abrigar a parte de
secretaria e, também, a Sala de Reuniões, numa
região bastante central, no Plano Piloto, próxima a
Esplanada dos Ministérios. O contrato de locação
prevê diárias a preços especiais nos cinco hotéis da
rede Hplus (Cullinan, Athos Bulcão, Fusion, Vision
e Saint Morritz, que se localizam no complexo
empresarial do Fusion Work & Live) para os
reitores associados à Abruem. Fator que foi levado
em consideração na decisão pela locação, já que
significa uma dupla economia para os reitores nas

suas idas à Brasília – diárias mais baratas e menos despesas com táxi devido a localização privilegiada da
nova sede.

Secretaria Executiva: Carlos Roberto Ferreira (crferreira@uepg.br)
Secretaria Geral: Denize Alencastro (abruem@gmail.com)

Web-designer: Felipe Moro Ferreira (felipe_m_ferreira@yahoo.com.br)
Jornalista Responsável: Ariane Pereira (ariane_carla@uol.com.br)


