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ABRUEM PARTICIPA DE REUNIÃO PARA DISCUTIR O
PlanEs, DA CAPES
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (Abruem) participou na tarde da última terça-feira, 5, de reunião para se
discutir o Programa de Apoio à Qualiﬁcação das Instituições de Ensino Superior
Brasileiras para a Elaboração de Planejamento Estratégico da Pós-Graduação
(PlanEs). A reunião foi realizada, em Brasília, pela Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Presidiu o evento o presidente da Capes, Anderson Correia, ex-reitor do
Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA). Estavam presentes o presidente da
Abruem, Haroldo Reimer, os presidentes do Fórum Nacional de Pró-reitores de
Pesquisa e Pós-Graduação das Instituições de Ensino Superior Brasileiras (Foprop)
e da Associação Brasileira das Instituições Comunitárias de Educação Superior
(Abruc), Marcos de Castro e João Otávio Bastos, respectivamente, e representantes
da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior
no Brasil (Andifes).
O objetivo principal do PlanEs é apoiar a qualiﬁcação das Instituições de
Ensino Superior Brasileiras (IES) por meio da formatação de um novo programa de
planejamento estratégico da pós-graduação com foco na internacionalização. O
Programa foi planejado levando em consideração o papel da atividade acadêmica
para o desenvolvimento cultural, econômico e social brasileiro, bem como os
desaﬁos colocados frente às Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras diante
da complexidade da atividade acadêmica.

Para essa qualiﬁcação, o Programa deverá promover medidas concretas em
quatro dimensões: Planejamento e Direção; Estudo e Ensino; Pesquisa e
Tecnologia; e Aconselhamento e Suporte. O processo se dará em cinco etapas
voltadas para a efetivação de um ciclo de planejamento estratégico: Autoavaliação
da IES; Desenvolvimento do Plano Estratégico; Avaliação Externa do Plano
Estratégico; Implementação do Plano; Avaliação da Efetividade do Plano
Estratégico.
Ao ﬁnal da reunião foi formado um grupo de trabalho para amadurecer a
proposta do PlanEs. Compõem o grupo de trabalho, além da diretoria da Capes,
Abruem, Foprop, Abruc e Andifes. Em três meses o grupo deverá apresentar uma
proposta para ser validada nas instâncias deliberativas da Capes.

REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA ABRUEM SERÁ
REALIZADA NO PRÓXIMO DIA 20
A primeira reunião administrativa da Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) em 2019 será realizada no próximo
dia 20 de fevereiro na sede da Abruem, em Brasília.
Em pauta estão o 64º Fórum Nacional de Reitores, que ocorrerá na cidade
de Caldas Novas, Goiás, a reunião mensal da Abruem do mês de abril, a ser
realizada em Foz do Iguaçu, Paraná, entre outros assuntos diversos.

