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Lançamento da coletânea “Educação em Debate” teve participação da Abruem
Publicação, organizada pela Frente Parlamentar da Educação, reúne nove palestras

Os deputados da Frente Parlamentar Mista da Educação promoveram um café da manhã para o
lançamento da coletânea “Educação em Debate 2017”, que reúne as nove palestras promovidas pela
Frente em parceria com a Comissão de Educação ao longo de 2016.
Além dos deputados, participaram da cerimônia o ministro da Educação, Mendonça Filho, e
dirigentes de instituições de ensino superior. A Abruem (Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais) esteve representada pelo seu presidente, reitor Aldo Nelson
Bona (Unicentro), e pelo reitor Haroldo Reimer (UEG).
Durante o encontro, segundo o presidente da Abruem, os assuntos discutidos tinham elos com a
reforma da Educação. “Foram destacadas a reforma do Ensino Médio e, também, a questão da Base
Nacional Curricular  Comum (BNCC) apontadas como debates necessários a serem empreendidos
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE)”, contou.
O ministro Mendonça Filho, por exemplo, defendeu que a BNCC seja concluída. Ele lembrou que a
primeira parte, referente ao Ensino Fundamental, já foi enviada ao CNE e reiterou que, até o final
desse ano, o Ministério da Educação, deve encaminhar a parte relativa ao Ensino Médio. Ao usar a
palavra, o presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, que reúne mais de 250
parlamentares, deputado Alex Canziani (PR), ressaltou que o grupo seguirá trabalhando pela
melhoria da qualidade da educação.

O presidente da Abruem, que foi convidado a
fazer parte da mesa diretiva, ao lado do ministro

Mendonça Filho

O deputado paranaense Alex Canziani, presidente da Frente
Parlamentar Mista da Educação discursa durante o café da manhã

de lançamento da coletânea “Educação em Debate 2017”
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Articulação para a Missão Abruem –
Austrália tem avanços significativos

Programação será apresentada durante 60. Fórum
Nacional de Reitores

O presidente da Abruem (Associação Brasileira dos Reitores
das Universidades Estaduais e Municipais), reitor Aldo
Nelson Bona (Unicentro), e o secretário-executivo da entidade, Carlos Roberto Ferreira,
participaram, na última segunda-feira (08), de uma reunião com dois representantes da Embaixada
da Austrália no Brasil – o conselheiro de Ciência e Educação, Niclas Jonsson, e a gerente de
Educação, Carla Furlan. 
A reunião foi para a discussão de uma pré-programação relativa aos quinze dias da missão à
Austrália, que ocorrerá no mês de outubro. A proposta, apesar de bastante extensa, foi considerada
exequível. O programa de atividades será apresentado, pela Embaixada da Austrália, durante o 60.
Fórum Nacional de Reitores da Abruem, que terá início no próximo dia 31, na Universidade
Estadual da Paraíba, em Campina Grande.
A Abruem aproveitou a oportunidade para solicitar definições em relação à logística da viagem –
tais como estimativas relacionadas aos valores de diárias de hotel, passagens de avião e
deslocamento pelo interior da Austrália durante a visita técnica às instituições de ensino superior e
de pesquisa do país. Os custos previstos também serão apresentados durante o Fórum, de modo a
que os reitores e as universidades possam se programar financeiramente. Até agora, 14
pessoas/instituições já confirmaram a participação na viagem, integrando a comitiva da Abruem.

André Russo, coordenador local do 61. Fórum Nacional da
Abruem, Regys Odlare Lima de Freitas, reitor da UERR, e
Carlos Roberto Ferreira, secretário-executivo da Abruem

Carlos Roverto Ferreira (centro) e André Russo (dir.) em
visita ao Eco Hotel, acompanhados do gerente Júlio

Tonella, onde serão realizadas as atividades e, também, a
hospedagem, durante o 61. Fórum

Abruem inicia preparativos para o
61. Fórum Nacional de Reitores

Universidade Estadual de Roraima sediará o
segundo encontro de 2017

Os preparativos para o 61. Fórum Nacional de
Reitores da Abruem (Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais) já começaram. Após a definição da
instituição anfitriã – a Universidade Estadual de
Roraima (UERR) – o secretário executivo da
Associação, Carlos Roberto Ferreira, estartou a
organização com uma visita técnica à UERR.
Nesse primeiro momento, a organização local,
que ficará a cargo de André Russo, é informada
de todas as providências necessárias para a
realização do encontro de reitores. Além disso,
explica Ferreira, “oriento sobre as necessidades
de local para a Abertura, das características da
sala de reuniões onde ocorrerá o encontro, falo
ainda sobre a logística de transporte e o bloqueio
de apartamentos no hotel, e, ainda, dá-se início à
construção do tema principal e da programação”.
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