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65º FÓRUM NACIONAL DOS REITORES SERÁ
REALIZADO EM SÃO LUÍS, NO MARANHÃO
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (Abruem) e a Universidade Estadual do Maranhão (Uema) realizarão,
entre 23 e 26 de outubro, o 65º Fórum Nacional dos Reitores.
O Fórum acontecerá no Hotel Luzeiros São Luís, em São Luís, no
Maranhão, e terá como temática principal, "Universidade Pública,
Desenvolvimento e Soberania: desaﬁos do presente e caminhos para o futuro".
Nesta edição haverá apresentações das Câmaras Técnicas da Abruem,
que deverão se adequar ao tema central do evento.

PRESIDENTE DA ABRUEM PARTICIPA DE REUNIÃO NA
CÂMARA DOS DEPUTADOS PARA AVALIAR SISTEMA
UNIVERSITÁRIO BRASILEIRO
O presidente da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (Abruem) e reitor da Universidade Estadual da Paraíba
(UEPB), professor Rangel Junior, participou, na última quinta-feira, 27, na
Câmara dos Deputados, em Brasília, de uma reunião do grupo destinado a
acompanhar e avaliar o sistema universitário brasileiro. Também integram o
Grupo de Trabalho Sistema Universitário o professor Roberto Salles, ex-reitor
da Universidade Federal Fluminense (UFF) e coordenador do GT; a ex-reitora da
Universidade Federal do Amapá (Unifap), professora Eliane Superti; o ex-reitor
da Universidade Federal de Campina Grande, professor Thompson Mariz; além
da ex-reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), professora Ana
Lúcia Gazola.
Na oportunidade, foram debatidas questões relativas à apresentação dos
membros, os objetivos do Grupo de Trabalho e realizado o diagnóstico dos
principais desaﬁos das instituições de ensino superior no contexto regional, que
podem ser enfrentados com ações legislativas. As estratégias para o
enfrentamento das assimetrias regionais no âmbito do poder legislativo
também estiveram na pauta do grupo, que também tem como objetivo o

levantamento de dados acerca do tempo de permanência dos alunos nas
universidades, os cursos, as pesquisas de extensão, o quanto está sendo
investido nas instituições e qual o retorno desses investimentos na sociedade
brasileira, entre outros pontos.
A participação do reitor Rangel Junior na reunião se deu a partir de um
convite do GT para que o professor apresentasse um conjunto de propostas
formuladas pelos reitores das universidades que compõem a Abruem. O
professor Junior destacou que as proposições apresentadas continham
demandas, diﬁculdades e potencialidades das universidades estaduais e
municipais que deverão servir de base para reﬂexões e processos
administrativos direcionados a pensar novas formas de organização do ensino
brasileiro a partir do Poder Legislativo nacional.
"Esta comissão está ouvindo os representantes de várias entidades
nacionais e regionais para buscar identiﬁcar a construção de um diagnóstico e
panorama da Educação Superior no Brasil. Apresentamos um documento com
todas as propostas da Abruem e também pude falar das diﬁculdades que
enfrentam as universidades estaduais e municipais, além de suas inﬂuências no
desenvolvimento regional, as diferenças de histórias entre as instituições e do
que elas poderiam desenvolver a partir do investimento em políticas públicas
de Educação", destacou Rangel.
Ele ainda aﬁrmou que convidou os integrantes do Grupo de Trabalho
Sistema Universitário para participarem do próximo Fórum de Reitores da
Abruem, que será realizado no mês de outubro, em São Luiz (MA). Lá, segundo
Rangel, os representantes do GT poderão não só apresentar as ideias do grupo,
como também ouvir dos reitores interpretações e indicativos de questões que
envolvem cada uma dessas universidades públicas e, assim, contribuir para o
projeto de mudança e desenvolvimento da Educação Superior no Brasil.
O Grupo de Trabalho Ensino Universitário Brasileiro foi criado pelo presidente
da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, no ﬁnal do mês de abril deste ano e
continuará a avaliar questões relacionadas aos investimentos na Educação
Superior.
Fonte: Codecom UEPB. Texto: Givaldo Cavalcanti

ABRUEM PARTICIPA DE REUNIÃO DO CONSELHO
NACIONAL DE EDUCAÇÃO
No início do mês de julho o reitor da Universidade do Estado da Bahia
(Uneb) e presidente da Câmara de Graduação da Abruem, José Bites de
Carvalho, representou a Abruem, em reunião no Conselho Nacional de
Educação (CNE). O objetivo foi levar ao Conselho o posicionamento da
Associação a respeito da implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Formação Inicial em Nível Superior e para a formação continuada Resolução CNE/CP 02/2015.

Na oportunidade, o reitor apresentou a pesquisa, realizada junto às
aﬁliadas, a respeito da temática. A pesquisa foi realizada por meio de um
questionário enviado a todas as aﬁliadas sobre o conhecimento acerca da
possibilidade de reformulação das licenciaturas dentro do prazo estipulado
pela Resolução, bem como o impacto de contratação de docentes a partir das
reformulações curriculares efetivadas.
O estudo apontou que as Instituições de
Ensino Superior (IES) consultadas estão
empenhadas nas discussões e alterações
dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
dentro do prazo de reformulação
estabelecido pela Resolução. Também
deixou claro que ainda não foi identiﬁcada
a quantidade necessária de docentes para
contratação.
Também participou da reunião a secretária da Câmara de Graduação da
Abruem, Dayse Lago. Em sua fala, a secretária explicou algumas discussões
realizadas pela Câmara, como o fato de a resolução trazer dimensões
importantes sobre a formação dos docentes. "Um exemplo é a dimensão da
gestão escolar e educacional, não mais restrita ao Curso de Pedagogia",
destacou. Ela ainda citou a centralidade da prática pedagógica, a preocupação
na preparação e no desenvolvimento de proﬁssionais para funções de
magistério na educação de jovens e adultos, educação especial, educação
escolar indígena, educação do campo e educação escolar quilombola.
Dayse também relatou os grandes desaﬁos que a resolução traz, entre
eles: o diálogo entre o ensino, a
pesquisa e a extensão; a articulação
entre a formação inicial e
continuada; a colaboração entre a
União, Estados e Municípios. Ela
destacou ainda a preocupação com
a garantia de ensino democrático e
contextualizado com a diversidade
do País.
Também presente na
reunião, a secretária executiva do
Ministério da Educação, Maria
Helena Guimarães mencionou que o CNE fará escuta a diversas entidades e que
possivelmente até o mês de outubro, será publicada a nova resolução que
abarcará dimensões trazidas pela Base Nacional Comum Curricular.
Em sua fala, o relator do parecer recomendou que a Câmara de
Graduação da Abruem discuta os seguintes pontos: a) A carga horária destinada
para a complementação pedagógica na Segunda Licenciatura, segundo ele,
excessiva; b) A falta de articulação entre as licenciaturas existentes em algumas

Universidades; c) A possibilidade da ﬁgura de professor visitante nos cursos de
graduação; d) A articulação entre a Educação Superior e Educação Básica.
Ele demonstrou preocupação em dar continuidade aos princípios da CNE
02/2015 e colocou-se à disposição da Abruem para esclarecer e discutir suas
ideias. Ao ﬁnal, os membros da Câmara de Graduação registraram os desaﬁos a
serem enfrentados e enfatizaram a necessidade do MEC fomentar estratégias
que aproximem a Educação Básica da Educação Superior, por meio de
programas como o PIBID e a Residência Pedagógica.

REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE JULHO SERÁ
REALIZADA NO DIA 24
A próxima reunião administrativa da Abruem será realizada em Brasília
no dia 24 de julho. A reunião ocorrerá na sede da Abruem e tem como pauta
preliminar discussões o 65º Fórum Nacional de Reitores da Abruem e assuntos
diversos. O 65º Fórum ocorrerá entre 23 e 26 de outubro em São Luís, no
Maranhão.

ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 1º CONGRESSO
INTERNACIONAL DE MEIO AMBIENTE E SOCIEDADE
Estão abertas as inscrições para o 1º Congresso Internacional de Meio
Ambiente e Sociedade e 3º Congresso Internacional da Diversidade do
Semiárido (I Conimas / III Conidis). Os eventos acontecem de 20 a 22 de
novembro de 2019, no Centro de Convenções Raymundo Asfora – Garden
Hotel, em Campina Grande/PB. A Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) é parceira do evento.
O tema central dessa edição é "Diálogos entre consumo,
desenvolvimento e proteção ambiental" promovendo o debate trans e
multidisciplinar entre instituições, pesquisadores, estudantes e pessoas que
buscam pensar as relações entre consumo e meio ambiente no intuito de
dialogar entre o desenvolvimento regional e humano e a proteção ambiental,
almejando uma vida melhor e um ambiente mais equilibrado.
Podem participar estudantes de Ensino Técnico, graduação e
pós-graduação, professores de todos os níveis, proﬁssionais e representantes
da sociedade civil interessados na temática proposta. A programação do evento
contempla palestras, mesas-redondas, minicursos, lançamento de livros,
publicação de trabalhos cientíﬁcos em Anais e E-book e muito mais.
As inscrições devem ser feitas até o dia 11 de novembro de 2019 por meio do
endereço eletrônico www.congresso-conimas.com.br com data limite para
submissão de trabalhos o dia 19 de setembro de 2019.

