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MINISTRO DA EDUCAÇÃO RECEBE ENTIDADES 
REPRESENTANTES DO ENSINO SUPERIOR

 O ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, recebeu na tarde do dia 12 
de fevereiro, no Ministério da Educação (MEC), em Brasília, uma comitiva de 
reitores que representam entidades ligadas às Instituições de Ensino Superior do 
Brasil. O presidente da Abruem, Haroldo Reimer, participou da reunião.

 Na ocasião, o ministro fez um breve relato das ações que estão sendo 
desenvolvidas pelo Ministério no início desta nova gestão, além de afirmar que o 
MEC está a serviço das universidades e não o contrário. Em seu discurso, ele 
enfatizou a qualidade em que o aluno chega no ensino superior e afirmou que o 
Ministério está trabalhando para encontrar as soluções para os gargalos 
existentes.

 O ministro ainda destacou que conta com a ajuda das entidades para a 
busca dessas soluções. Veléz declarou que as universidades públicas são 
patrimônios da nação e que nunca houve a intenção de passá-las para o domínio 
de empresas privadas. Ele assegurou que o momento é de gerenciar este 
patrimônio e não privatizar.

 Participaram da reunião, o presidente e a membro do Conselho Deliberativo 
do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), Benedito Guimarães 
e Beatriz Maria Eckert-Hoff, e os presidentes da Associação Brasileira de Instituições 
Educacionais Evangélicas (Abiee), da Associação Brasileira das Universidades 
Comunitárias (Abruc) e da Associação Catarinense das Fundações Educacionais 
(Acafe), respectivamente, Silvio Iung, João Otávio Bastos e Günther Lother.

 Também estavam presentes, o presidente da Associação Nacional de 
Educação Católica do Brasil (Anec), Paulo Fossati; a vice-presidente da Associação 
Nacional das Universidades Particulares (Anup), Elizabeth Guedes; e o presidente 
do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung), Carmen Lúcia de 
Lima Helfer.
Foto: André Sousa/MEC
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ABRUEM REALIZA REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE 
FEVEREIRO

 A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem) realizou na última quarta-feira, 20, sua primeira reunião 
administrativa de 2019. Também no dia 20, foi realizada a reunião da Câmara de 
Graduação da Associação.   

 Além de diversos reitores e do presidente da Abruem, Haroldo Reimer, 
participaram da reunião o secretário de Políticas para Formação e Ações 
Estratégicas do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 
(MCTIC), Marcelo Morales, e a 
diretora do Departamento de 
Infraestrutura e de Pesquisa e 
Políticas de Formação e 
Educação em Ciência do MCTIC, 
Maria Zaira Turchi. Eles 
apresentaram aos presentes o 
novo Programa Ciência na 
Escola, a ser lançado nos 
próximos meses.

 Outra pauta da reunião 
foi o 64º Fórum Nacional da 
Abruem. De acordo com o 
reitor da Universidade de Rio 
Verde (UniRV), Sebastião Pereira, o tema do Fórum será Sustentabilidade Financeira 
das Instituições de Ensino Superior (IES). “Diante das dificuldades enfrentadas neste 
momento pelo País, a mudança de governo, uma mudança de mentalidade, é 
muito importante discutir os rumos que estão tomando todas as IESs e de como os 
governantes e, nós, conseguiremos manter as universidades, as pesquisas, os 
alunos”, destacou

 O Fórum será realizado entre 22 e 25 de maio, na cidade de Caldas Novas, 
Goiás. A UniRV sediará o evento.

 Entre outras temáticas também 
discutidas na reunião, está a reunião 
mensal da Abruem do mês de abril, 
a ser realizada em Foz do Iguaçu, 
Paraná. A previsão é a de que, além 
dos reitores, participem do evento 
os assessores internacionais das 
universidades associadas e 
representantes de Instituições da 
Argentina e do Chile. O objetivo é 
preparar a interlocução para a 
viagem internacional da Abruem, 
prevista para o mês de setembro de 
2019.
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