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MCT divulga resultado preliminar de edital
No dia 14 de maio, o Ministério da
Ciência e Tecnologia (MCT) divulga
dados preliminares referentes ao edital
“Infraestrutura de pesquisa em universidades públicas estaduais e municipais”.
Após isso, os governos mantenedores
das universidades, com projeto(s) selecionado(s), têm 10 dias úteis para entrar
com sua parte no aporte financeiro. O
resultado final será divulgado em 21 de
junho de 2010.
O edital busca o fortalecimento da
área de pesquisa cientifica e pósgraduação nas universidades estaduais
e municipais do país. Por isso, a
Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) firmou um acordo com o
MCT no dia 27 de novembro de 2009
para que apenas as instituições de
ensino superior (IES) Estaduais e
Municipais participassem do edital.
Na ocasião em que o acordo foi
assinado, o Ministro da Ciência e
Tecnologia, Sérgio Rezende destacou a
importância do investimento na área de
pesquisa e pós-graduação. “Nós temos
como prioridades a consolidação da
produção científica nacional, a promoção
de ações que visem propiciar os avanços
tecnológicos também dentro das empresas e o estímulo ao desenvolvimento de
pesquisas dentro das instituições de
pesquisa e principalmente das universidades”, declarou o ministro.
O objetivo do MCT é selecionar e
dar aporte financeiro a projetos que
visem à materialização da pesquisa
científica no país. Para isso, aproximadamente R$60 milhões em recursos foram
liberados, sendo que 50% são oriundos
da Financiadora de Estudos e Projetos
(FINEP) e os outros 50% do governo
mantenedor da universidade com projeto
selecionado.

O presidente da FINEP, Luís
Manoel Rebelo Fernandes, destacou
que o convênio firmado entre a ABRUEM
e o MCT faz parte de um conjunto de
medidas que pretendem fortalecer ainda
mais a cadeia de produção científica
nacional.
Segundo o presidente da
ABRUEM, João Carlos Gomes, essa
parceria contribui para a melhoria na
área de pesquisa científica das IES
Estaduais e Municipais. “Com esse
acordo pretendemos consolidar as
pesquisas e os cursos de pós-graduação
dentro das universidades brasileiras,
que passarão a ter mais visibilidade”,
afirmou João Carlos Gomes.
Para que o acordo fosse firmado, a
ABRUEM começou as negociações em

18 de novembro de 2008, num encontro
com o ministro Sérgio Rezende. Na
ocasião, o presidente João Carlos solicitou apoio ao Ministro para alocação do
recurso financeiro do MCT para as IES
Estaduais e Municipais, com o objetivo
de investir na pós-graduação e linhas de
pesquisas.
“O edital é o resultado de uma
antiga reivindicação junto ao governo
federal, que beneficiará as universidades estaduais e municipais que congregam cerca de 50% dos alunos de mestrado e doutorado matriculados do país.
Não há como fazer um projeto de incentivo à pesquisa sem estas universidades
que são as principais responsáveis pela
interiorização do ensino no Brasil”,
ressaltou o presidente João Carlos.

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS
REITORES DAS
UNIVERSIDADES
ESTADUAIS E
MUNICIPAIS
46º Fórum
de Reitores da
ABRUEM será
realizado na Bahia
Organizado em parceria com a
Universidade Estadual de Santa
Cruz (UESC), Fórum tem como
tema principal “O Papel das
Universidades Estaduais e
Municipais no Desenvolvimento
Regional”. A 46ª edição ocorre
entre os dias 24 e 26 de maio em
Ilhéus.

Reitores da ABRUEM visitam IES cubanas
Com o objetivo de abrir novas possibilidades para a integração das IES brasileiras com as
cubanas, a Missão Internacional da ABRUEM realizou uma viagem a Cuba, entre os dias 7 e 17 de
fevereiro deste ano. Ao todo 11 integrantes participaram da comitiva.
Durante o período em que esteviveram em Cuba, os representantes da ABRUEM participaram de
painéis temáticos no Congresso Universidad 2010, se reuniram com reitores das IES cubanas e
visitaram as principais instituições de ensino superior do país. A Universidade de Havana, a
Universidade de Matanzas, a Escola Latino-americana de Medicina (ELAM) e o Instituto Superior
Politécnico José Antonio Echeverría, fizeram parte do roteiro de visitas dos reitores.

Resultado preliminar de edital do MCT é
divulgado dia 14 de maio

Reunião conta com a
presença de Ministro da
Educação

O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) divulga no dia 14 de maio , dados
preliminares referentes ao edital “Infraestrutura de pesquisa em universidades
públicas estaduais e municipais”.
Um acordo firmado entre o MCT e a ABRUEM no dia 27 de novembro de 2009
garantiu que apenas Instituições de Ensino Superior Municipais e Estaduais
participassem do edital.

Fernando Haddad participou da reunião com
os reitores. Os temas tratados foram o Enem
e o Sisu. Na ocasião, o ministro pediu que a
ABRUEM apoiasse o sistema de seleção
desenvolvido pelo MEC
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Palavra do Presidente
Esta foi uma gestão de muitas
conquistas que marcaram uma caminhada
que sempre visou o fortalecimento das
universidades filiadas à ABRUEM. Durante
os dois últimos anos, muitos avanços foram
alcançados buscando atender aos objetivos
traçados inicialmente.
Neste período foram realizadas
viagens internacionais em busca de novas
parcerias e convênios de cooperação
técnico-científica e cultural que pudessem
somar e auxiliar no desenvolvimento
constante das IES. A participação em fóruns
de debates também ganhou destaque, visto
que são lugares para a construção e troca de
conhecimentos e também para a reflexão da
importância das filiadas da ABRUEM na
interiorização das IES no país.
O estreitamento dos laços com a Embaixada da Itália no Brasil, também teve
grande importância para a ABRUEM. Com isso há um fortalecimento dos intercâmbios
universitários entre o Brasil e a Itália e um bom exemplo é o programa “Invest your talent
in Italy” que concederá a oito estudantes brasileiros recém-formados a oportunidade de
se especializar em cursos de mestrado e doutorado na área de design.
Outra grande conquista nestes últimos dois anos foi resultado de um trabalho
em conjunto entre a ABRUEM, suas filiadas e a FINEP. A liberação de recursos junto ao
Ministério da Ciência e Tecnologia irá auxiliar no fortalecimento da área de pesquisa e
pós-graduação e na construção de novos conhecimentos que são essenciais para o
desenvolvimento das IES estaduais e municipais.
É com a sensação de dever cumprido, que agradeço a oportunidade de poder
representar a ABRUEM nesse período, no qual juntamente com as universidades
estaduais e municipais, sempre se buscou a concretização da construção de um ensino
superior de qualidade. Meu abraço fraterno a cada amigo e parceiro conquistado ao
longo de minha gestão e o desejo de que a ABRUEM continue com grandes conquistas
e realizações.

JOÃO CARLOS GOMES, PRESIDENTE DA ABRUEM
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Laços com a Embaixada da Itália são fortalecidos
No dia 22 de abril o embaixador da
Itália no Brasil, Gherardo La Francesca,
recebeu os representantes da
Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) para uma reunião que ocorreu na própria embaixada às 11h. Na
pauta de discussão, estava o debate
sobre o reconhecimento de títulos acadêmicos, o “Momento Itália/Brasil 20112012”, a participação do embaixador no
46º Fórum de Reitores, o programa
“Invest your talent in Italy” e a realização
de seminários técnicos.
Sobre o “Momento Itália/Brasil
2011-2012”, ficou decidido que a
ABRUEM, será uma das parceiras da
Embaixada na realização do evento, que
tem como objetivo a promoção das
relações comerciais, culturais e sociais
entre Itália e Brasil e reforçar na Itália o
interesse pelo Brasil como parceiro
político-econômico.
Para discutir de que maneira as
filiadas à associação podem participar
do “Momento Itália/Brasil 2011-2012”, foi
confirmada a participação do
Embaixador Gherardo La Francesca no
46º Fórum Nacional de Reitores da
ABRUEM.
Nos seminários técnicos, que
serão realizados em três regiões brasileiras para apresentar projetos conjuntos
ITA/BRA para a união europeia, a
ABRUEM poderá participar com o esforço produtivo, organizando seminários,
pequenas exposições.
O “Invest your talent in Italy”,
programa de bolsas de estudos na área
tecnológica concederá a estudantes
brasileiros recém-formados a oportunidade de se especializar em cursos de
mestrado e doutorado no curso de

design. Com previsão para começar em
novembro, inicialmente, o programa
aceitará oito estudantes por ano.

O reconhecimento de títulos
acadêmicos foi discutido com a participação do Ministério da Educação, das
Universidades e de Pesquisa da Itália,
também foi debatido. Na ocasião um
acordo bilateral que estabeleça critérios
de formação para o nível acadêmico,
favorecendo o trabalho das autoridades
no momento de analisar o processo de
validação dos títulos, harmonizando os

procedimentos para permitir uma clareza
com relação aos títulos das universidades brasileiras, foi sugerido. Também foi
solicitado que haja a orientação dos
funcionários dos ministérios brasileiros
no sentido de não limitar os procedimentos à IES, mas fixar critérios em nível
nacional.
Após reunião com a Embaixada da
Itália foi constituído um grupo de trabalho
para tratar de assuntos referentes à
validação de título. Integrantes: José
Celso Freire Junior – Assessor de
Relações Internacionais – UNESP –
Coordenador; José Guido Correa de
Araujo - Assessor de Relações
Internacionais – UPE; Amauri Bogo Secretário de Cooperação Internacional
– UDESC; Cristiane Vercesi – ViceReitora UEL; José Jackson Coelho
Sampaio – Pró-Reitor de Pesquisa e PósGraduação – UECE

Universidades filiadas tem novos reitores
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) felicita os professores empossados recentemente como reitores das
instituições de ensino superior associadas.
Universidade de Rio Verde (FESURV): Reitor Sebastião Lázaro Pereira
Universidade Estadual do Vale do Acaraú (UVA): Reitor Antonio Colaço Martins
Universidade Estadual do Piauí (UESPI): Reitor Carlos Alberto Pereira da Silva
Universidade do Estado do Amazonas (UEA): Reitor Carlos Eduardo de Souza
Gonçalves
Universidade Estadual de Londrina (UEL): Reitor Nadina Aparecida Moreno
Universidade do Vale do Itajai (UNIVALI): Reitor Mário Cesar dos Santos
Universidade de São Paulo (USP): Reitor João Grandino Rodas
Fundação Universidade de Tocantins (UNITINS): Reitor André Luiz de Matos
Gonçalves
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ABRUEM marca presença na CONAE

Fernando Haddad
participa de reunião
com representantes
da ABRUEM
O Ministro da Educação Fernando Haddad, a
Secretária de Educação Superior Maria Paula Dallari Bucci e
o Presidente do Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Joaquim
José Soares Neto marcaram presença na segunda reunião
administrativa da ABRUEM, que ocorreu no dia 24 de março.
Durante a reunião o ministro Fernando Haddad pediu
aos membros da Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) o apoio
ao ENEM e ao Sisu.
O 5º Fórum das Comissões de Processos Seletivos
de Minas Gerais (Forcops), que ocorreu em Montes Claros
nos dias 5 e 6 de março trouxe a tona um debate sobre o
ENEM e o Sisu.
Segundo balanço realizado pelo INEP, da oferta
inicial de 47,9 mil vagas, 40.789 estudantes já estão
matriculados nas instituições participantes do processo. Ou
seja, foram preenchidas 85% das vagas do sistema.
“Um aprimoramento está sendo discutido, mas o
conceito do sistema está validado pelas instituições”, disse
recentemente a secretária Maria Paula Dallari Bucci. A
secretária também informou que as 51 instituições
participantes do sistema de seleção reafirmaram seu
compromisso de participar das próximas edições do Sisu.
Reunião da ABRUEM
Durante a reunião administrativa da instituição
diversos temas foram tratados. A Carta de Diretrizes da
Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU) foi
aprovada. A participação da ABRUEM na Conferência
Nacional de Educação (CONAE) foi outra informação
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transmitida aos membros presentes. Na CONAE, que
ocorreu entre os dias 28 de março e 1º de abril a ABRUEM
contou com um stand para divulgação de projetos das
universidades filiadas e teve representantes em uma mesa
temática que discutiu “A Pertinência Social das
Universidades Estaduais e Municipais”.
O 46º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
também foi assunto durante a reunião. O fórum será
organizado pela Universidade Estadual de Santa Cruz, em
Ilhéus na Bahia e acontece entre os dias 24 e 26 de maio.
O presidente, o vice-presidente e o secretário
executivo da ABRUEM, Reitor da UEPG João Carlos
Gomes, Reitor da UESC Antonio Joaquim Bastos da Silva e
Carlos Roberto Ferreira, respectivamente tiveram uma
reunião na Embaixada da Itália. Lá foram recebidos pelo
Embaixador da Itália no Brasil, Gherardo La Francesca, por
Roberto Spandre, Adido Científico e por Antonio Alessandro,
Primeiro Conselheiro Comercial.
Na reunião foi tratada a continuidade das relações
entre a Embaixada da Itália e a ABRUEM. Na ocasião foi
marcada uma reunião, que ocorreu no dia 22 de abril, entre
associados da ABRUEM e membros de uma delegação
italiana para o debate do reconhecimento de títulos
acadêmicos. A participação da ABRUEM no programa
“Invest your Talent in Italian” foi outro ponto discutido na
reunião.
Além disso, ficou definida a colaboração da ABRUEM
para realização do “Momento Brasil – Itália 2011/2012”.
Pondo fim ao ciclo de eventos promovidos pela Embaixada
da Itália em parceria com a ABRUEM está a realização da
“General conference on international cooperation in the 7
Framework Programme of European Union”, que está
prevista para agosto deste ano.

Durante os quatro dias da
Conferência Nacional de Educação
(CONAE), delegados de todo Brasil
discutiram a criação de um sistema de
educação e propuseram diretrizes e
estratégias para a construção do novo
Plano Nacional de Educação (PNE), que
irá vigorar entre 2011 e 2020. A CONAE
aconteceu entre os dias 28 de março e
1º de abril e estima-se que cerca de
3.800 pessoas, entre delegados,
observadores, pessoal de apoio, de
atividades culturais e imprensa
participaram do evento.
A comissão organizadora dividiu
o tema da CONAE em seis eixos: papel
do Estado na garantia do direito à
educação de qualidade: organização e
regulação da educação nacional;
qualidade da educação, gestão
democrática e avaliação;
democratização do acesso,
permanência e sucesso escolar;
formação e valorização dos trabalhos
em educação; financiamento da
educação e controle social; justiça
social, educação e trabalho: inclusão,
diversidade e igualdade.

O Ministro da Educação,
Fernando Haddad participou da
abertura oficial da conferência. Na
oportunidade Haddad deu a seguinte
declaração. “O PNE não pode mais se
fixar em metas meramente
quantitativas, que se referem ao
atendimento. Temos que atender, mas
não basta; é preciso atender bem, com
metas qualitativas”.
João Carlos Gomes, reitor da
Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) e presidente da ABRUEM,
também esteve presente na abertura
oficial do evento no dia 28 de março.
Para o reitor João Carlos a discussão de
estratégias e diretrizes para a
construção de um novo PNE é
importante, auxilia no desenvolvimento
da educação brasileira e contribui para o
avanço do país.
A ABRUEM contou na CONAE
com um stand para divulgação de
projetos realizados pelas 46
universidades filiadas e também teve
representantes em uma mesa temática.

ABRUEM participa de debate na CONAE
“A pertinência social das universidades estaduais e municipais” foi o assunto do debate em que os representantes da
ABRUEM participaram. José Dias Sobrinho, ex-reitor da Universidade de Sorocaba (Uniso); Mário Luiz de Azevedo, vicereitor da Universidade Estadual de Maringá (UEM) e Carlos Roberto Ferreira, secretário executivo da associação foram os
debatedores.
Ferreira destacou a importância da interiorização do ensino superior público no país e lembrou que as instituições de
ensino superior filiadas à ABRUEM realizam esse serviço.
Para Sobrinho as universidades devem contribuir para o desenvolvimento humano. “A função dessas instituições é
produzir e socializar o conhecimento. Elas têm o compromisso de construir patamares mais elevados para a sociedade onde
atua”, alegou.
“As universidades contribuem para o desenvolvimento de regiões remotas. Sem elas, haveria um prejuízo social e
econômico muito grande para diversas regiões”, completou Azevedo que prometeu levar a discussão para estudar formas
de ampliação do ensino público superior e um maior controle de sua qualidade.
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Missão internacional da ABRUEM visita instituições de Ensino Superior de Cuba

Foto oficial da ABRUEM em Comitiva a Cuba

Painel sobre "Experiencia en la Internacionalización en el Cono Sur"

Debate sobre "Perspectivas de la Internacionalización de
la ES. Papeles de las Asociaciones Nacionales"

ABRUEM em mesa temática: "La Internacionalización
de la ES y las Macrouniversidades"

Em busca de uma aproximação
com as instituições de ensino superior
(IES) cubanas, a missão internacional da
Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) esteve em viagem oficial a
Cuba entre os dias 7 e 17 de fevereiro
deste ano, período em que ocorria em
Havana o Congresso Universidad 2010.
Ao todo 11 integrantes participaram da
comitiva.
No congresso a ABRUEM esteve
representada em três mesas temáticas,
para expor conceitos e experiências das
IES vinculadas à associação. Na ocasião
os representantes foram Antonio Joaquim
Bastos da Silva, reitor da Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC) e vicepresidente da ABRUEM; Raimundo
Nonato Vilarins, reitor da Universidade
Estadual de Roraima (UERR) e Miguel
Sanches Neto, pró-reitor de Extensão e
Assuntos Culturais da Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG).
Além da participação em painéis
temáticos, a ABRUEM teve uma reunião
com os reitores das IES cubanas
presentes no congresso. Os
representantes dessas universidades se
reuniram para estabelecer contatos com
os representantes das universidades
brasileiras.
Durante a reunião cada um dos
representantes das IES, tanto das
brasileiras quanto das cubanas,

apresentaram as potencialidades e
concluíram que projetos que permitam
o intercâmbio de professores e alunos,
visando à integração entre os dois
países podem surgir. Para isso foi
firmado uma ata da reunião, onde se
destacaram as proposições de
acordos, parcerias e convênios entre o
Ministério da Educação Superior e as
universidades cubanas com a
ABRUEM e suas filiadas.
Antonio Joaquim Bastos da
Silva, reitor da Universidade Estadual
de Santa Cruz e vice-presidente da
ABRUEM, disse que a reunião serviu
pra abrir caminhos entre as IES
cubanas e as filiadas a associação.
“Um exemplo é o edital lançado pela
CAPES para seleção de bolsistas
cubanos com interesse em cursar
doutorado ou pós-doutorado no Brasil”,
lembra o vice-presidente.
Visitas as universidades cubanas
Em coquetel oferecido por Miguel
Diaz Canel, ministro da Educação
Superior de Cuba aos integrantes da
ABRUEM em Havana, cidade
caracterizada por sua rica tradição
histórica e cultural, o vice-presidente
Antonio Joaquim Bastos da Silva entregou
ao ministro uma placa para marcar a
presença da delegação no evento.
Fundado em 1964, o Instituto

Superior Politécnico José Antonio
Echeverría (CUJAE), foi à primeira IES
cubana visitada pelos integrantes da
missão internacional da ABRUEM. No
CUJAE, reconhecidamente o maior centro
de ciências técnicas do país, foram
recebidos pelo Dr. Orestes Llanes
Santiago, pró-reitor de Graduação e pelo
Ing. José Alfonzo Pardo, diretor de serviços
acadêmicos entre outros.
A visita seguiu para a Escuela
Latinoamericana de Medicina (ELAM),
universidade comprometida com a missão
de formar o médico básico (clínico geral).
Atualmente, esta instituição tem 7.200
alunos matriculados em diferentes anos
letivos. Na ELAM foram recebidos pela
professora Midalys Castilla Martinez, vicereitora docente.
Rita González Delgado, vice-reitora
docente; Pedro M. Torres Durruthy,
especialista em Relações Acadêmicas
Internacionais e Dionisio Zaldúvar Silva,
diretor do Centro de Biomateriales
recepcionaram a delegação da ABRUEM
na visita realizada à Universidade de
Havana, centro de estudos mais antigo de
Cuba, fundado em 1728 por frades
dominicanos. Essa IES é voltada à criação
de conhecimento científico e tecnológico e
também ao desenvolvimento de valores
que visam contribuir com o enriquecimento
cultural da sociedade cubana.
Universidade San Gerónimo, foi a
quarta IES cubana visitada pelos membros

da comitiva da ABRUEM. Mantida
pela Oficina do Historiador, órgão que
está restaurando o centro de Havana,
esta universidade forma profissionais
voltados ao restauro de prédios e
obras. Possui também uma extensão
universitária muito forte.
A última visita oficial foi
realizada na Universidade de
Matanzas, município localizado a 98
km de Havana. Fundada em 1972,
esta IES tem como missão garantir a
formação integral de profissionais dos
ramos de ciências técnicas,
econômicas, agropecuárias,
humanas e cultura física. Esta IES
visa à inovação tecnológica, a
extensão universitária e a
informatização para o avanço da
sociedade cubana.
Para o reitor Antonio Joaquim a
viagem abre novas possibilidades
para a integração das IES cubanas
com as brasileiras. “Há muitas formas
de uma aproximação entre as nossas
instituições, pois as relações políticas
e econômicas com o Brasil são
crescentes, e há uma grande tradição
cultural e universitária em Cuba”,
declara.

Integrantes
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Visita ao Instituto Superior Politécnico (CUJAE)

Comitiva esteve na Escuela Latinoamericana de Medicina (ELAM)

ABRUEM é recebida na Univesidade de Havana

Visita a Universidade de San Gerónimo

Os integrantes da comissão foram: o vice-presidente da ABRUEM Antonio Joaquim Bastos da Silva; a reitora da Universidade Estadual de Alagoas (UNEAL), Laudirege
Fernandes Lima; a reitora da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (UNCISAL), Rozangela Maria A. F. Wyszomirska; o reitor da Universidade Estadual de Roraima
(UERR), Raimundo Nonato Vilarins; a reitora da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), Janete Gomes Barreto Paiva; o vice-reitor da UEMG, Dijon Moraes Junior; o próreitor de Extensão e Ass. Culturais da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), Miguel Sanches Neto; o pró-reitor de graduação da Universidade do Oeste do Paraná
(UNIOESTE), Eurides Küster Macedo Junior; o coordenador de Relações Institucionais e Internacionais da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) Leandro Russovski
Tessler; o secretário executivo da ABRUEM, Carlos Roberto Ferreira; e a tradutora e guia Elena Melian Zamora, professora da Universidade de Havana.
Reunião com Oberto Santín Cáceres Vice-ministro da Educação Superior de Cuba

Reunião na Universidade de Matanzas

Maio/2010
46º Fórum de Reitores ocorre em Ilhéus

ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DOS
REITORES DAS
UNIVERSIDADES
ESTADUAIS E
MUNICIPAIS
O “46º Fórum de Reitores da
ABRUEM”, organizado em parceria com
a Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC) será realizado entre os dias 24 e
26 de maio, no Hotel Aldeia da Praia, em
Ilhéus. O tema central desta edição é “O
Papel das Universidades Estaduais e
Municipais no Desenvolvimento
Regional”.
A produção e difusão de conhecimento é um dos objetivos do Fórum, que
deverá reunir reitores, representantes
de instituições governamentais, professores, representantes dos governos e
convidados com a finalidade de estabelecer um ambiente de cooperação e
troca de experiências entre as IES
filiadas.
Durante o evento serão realizados
reflexões e debates sobre a “Inovação
nas Empresas e na Sociedade”, “Parques Tecnológicos”, “Políticas Públicas
e Sustentabilidade”, “A Universidade
Nova”, “Gestão Universitária – O papel
do planejamento estratégico das
Universidades Estaduais e Municipais
no desenvolvimento regional”.
O embaixador da Itália no Brasil,
Gherardo La Francesca participará do
Fórum para discutir quais as possibilidades de envolvimento das IES filiadas à

ABRUEM no “Momento Itália/Brasil
2011-2012”, que tem o objetivo de promover as relações comerciais, culturais
e sociais entre Itália e Brasil.
A UESC é uma instituição comprometida com a formação da cidadania e
com o desafio de atender às demandas
da comunidade regional. Localizada em
Ilhéus, região sul da Bahia, onde ainda
existem remanescentes de Mata
Atlântica que oferece cobertura natural
às plantações de cacau, a instituição
exerce um papel fundamental na criação
de programas interativos. Programas
estes geralmente realizados em conjunto com produtores rurais, empresários e
associações em busca de
novas alternativas para o
desenvolvimento regional.
A capital do cacau
Capital turística da Costa
do Cacau, Ilhéus possui
muitos atrativos turísticos.
Patrimônios religiosos,
instituições culturais,
bairros, povoados e belíssimas praias compõem o
cenário do município.
Considerada a

capital do cacau por seus moradores,
Ilhéus já foi o maior produtor da fruta no
mundo. Porém, uma peste conhecida
como vassoura-de-bruxa infestou as
plantações e diminuiu a produção.
O município é mundialmente
conhecido por ser o palco de muitos
romances do escritor baiano Jorge
Amado. “Gabriela, Cravo e Canela” e
“Terras do Sem Fim” são duas obras do
escritor ambientadas em Ilhéus. Ambas
retratam a sociedade cacaueira no início
do século XX e narram a história de
paixões desenfreadas dos coronéis por
dinheiro, mulheres e terras.

02

Maio/2010

Confira a programação do 46º Fórum de Reitores
Horário

20h00

Data

Horário

24/05/2010

16h45

DEBATES

17h30

Reunião do Conselho Pleno da ABRUEM
(participação dos Reitores (as), Vice-Reitores (as) e representantes das IES
associadas presentes ao Evento)

21h00

JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

ABERTURA SOLENE
Local: Hotel Aldeia da Praia
25/05/2010

09h00

TEMA: Inovação nas Empresas e na Sociedade
Conferencista: Professor Doutor Ronaldo Mota - Secretário de
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação do MCT
Coordenador da Mesa: Reitor Eduardo Deschamps (FURB)
Debatedores: Reitor Carlos Fernando de Araújo Calado (UPE)
Reitor Almy Junior Cordeiro de Carvalho (UENF)
Reitor Sebastião Iberes Lopes Melo (UDESC)

Data

26/05/2010
09h00

TEMA: Experiências das IES em Projetos de Desenvolvimento Regional
(apresentação oral de projetos das 5 regiões)
Coordenador da Mesa: Reitor Ricardo Vieiralves de Castro (UERJ)

10h00

DEBATES

10h30

Intervalo para Café

11h00

Apresentação de Trabalhos em Banners das IES

12h00

Intervalo para Almoço

14h00

TEMA: Gestão Universitária – O papel do planejamento estratégico das
Universidades Estaduais e Municipais no desenvolvimento regional
Conferencista: Doutor Milton da Costa Lopes Filho - Professor Associado - IMECC
/ UNICAMP
Coordenador da Mesa: Reitor Paulo Cesar Gonçalves de Almeida (UNIMONTES)
Debatedores: Reitor Alcibiades Luiz Orlando (UNIOESTE)
Reitor Luiz Antonio Arantes (UEG)

10h00

DEBATES

10h30

Intervalo para Café

11h00

Momento Itália/Brasil – 2011/2012
Conferencista: Embaixador da Itália no Brasil - Senhor Gherardo La Francesca
Coordenador da Mesa: Reitor João Carlos Gomes (UEPG)

12h00

DEBATES

12h30

Intervalo para almoço

14h00

TEMA: Parques Tecnológicos
Conferencista: Doutor Anderson Gomes – Secretário da Ciência, Tecnologia
e Meio Ambiente do Estado de Pernambuco
Coordenador da Mesa: Reitor Décio Sperandio (UEM)
Debatedores: Reitor Lourisvaldo Valentim da Silva (UNEB)
Reitor Carlos Alberto Martins Callegaro (UERGS)

15h00

DEBATES

15h30

Intervalo para Café

15h00

DEBATES

16h30

15h30

Intervalo para Café

15h45

TEMA: Políticas Públicas e Sustentabilidade
Conferencista:Deputado Federal Walter de Freitas Pinheiro (BA)
Coordenador da Mesa: Reitor Abel Rebouças São José (UESB)
Debatedores: Reitor Antonio Joaquim Bastos da Silva (UESC)
Reitor Raimundo Nonato da Costa Sabóia Vilarins (UERR)
Reitor Taisir Mahmudo Karim (UNEMAT)

TEMA: A Universidade Nova no Contexto do Desenvolvimento
Conferencista: Professor Doutor Naomar Monteiro de Almeida Filho – Reitor da
Universidade Federal da Bahia (UFBa)
Coordenador da Mesa: Reitor Vitor Hugo Zanette (UNICENTRO)
Debatedores: Reitor Carlos Eduardo de Souza Gonçalves (UEA)

16h45

DEBATES

17h30

Encerramento

Contrapartida de recursos voluntários federais tem possibilidade de ser reduzida ou apresentada em serviços
No dia 3 de maio, o Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão,
analisou a proposta de solicitação da Associação Brasileira dos Reitores da
Universidade Estaduais e Municipais (ABRUEM).
A proposta enviada pela associação em 4 de setembro de 2009 visava
excluir a exigência da comprovação de previsão orçamentária de contrapartida
em transferências voluntárias para as instituições de ensino superior (IES)
estaduais e municipais. O valor de contrapartida é de até 20% do recebido pela
instituição. O Ministério respondeu ser possível a redução do valor.

A exigência de comprovação da contrapartida é obrigatória para
instituições públicas e privadas e pode ser reduzida mediante justificativa do
titular do órgão responsável pela execução das respectivas ações. A
contrapartida de recursos corresponde à parcela de contribuição da instituição
beneficiada.
As universidades públicas estaduais e municipais ainda podem
apresentar o valor de contrapartida com bens e serviços, desde que
encaminhem as informações relativas para aferição do Ministério.

