
Associação finaliza o 

'Documento ABRUEM'
UEPG; a de Extensão por Marília Brasil Xavier, reitora da 
UEPA; e a de EAD/UAB por Sebastião Iberes Lopes 
Melo, reitor da UDESC.

O objetivo da ABRUEM é entregar o documento 
ao Ministério da Educação (MEC), Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT) e demais órgãos ligados ao ensino 
superior do país. A secretária da associação, Denize 
Alencastro, já solicitou, junto ao MEC, uma audiência 
com o ministro Haddad para que possa ser formalizada a 
entrega do documento.

Missão Internacional
Em junho do próximo ano, a ABRUEM deve 

realizar uma Missão Internacional a Alemanha e a 
O 'Documento ABRUEM', que traz um diagnós- Bélgica. Para elaborar o roteiro de visitas às universida-

tico das instituições de ensino superior (IES) associa- des belgas e alemãs, o secretário executivo da ABRUEM, 
das, está finalizado. Resultado de um trabalho das Carlos Roberto Ferreira, mantém contatos com o profes-
Câmaras instituídas pela associação, o documento é sor Ricardo Schuch, do Centro Brasileiro da U. Munster. 
um pedido do Ministro da Educação, Fernando No dia 28 de outubro, Ferreira esteve em Florianópolis 
Haddad, aos representantes da ABRUEM. em uma reunião com Schuch, que estava no país para 

Ele é fruto de um trabalho de coleta e sistemati- participar do SEPEX.
zação de dados por parte das Câmaras da ABRUEM – 
Graduação, Pós-Graduação, Internacionalização, Reunião Administrativa
Extensão e EAD/UAB – e da Comissão dos Hospitais No próximo dia 23 de novembro acontece a 
de Ensino, que também passará a ser uma Câmara e reunião administrativa mensal da associação. Nela serão 
ganhará novos integrantes. tratadas a elaboração do vídeo institucional da ABRUEM, 

A Câmara de Pós-Graduação é presidida por a composição da Câmara da Saúde, o 50º Fórum 
Adriano Aparecido Silva, reitor da UNEMAT; a de Nacional de Reitores, a reunião de dezembro e jantar de 
Internacionalização por Carlos Fernando de Araújo confraternização.
Calado, reitor da UPE; a de Graduação por João 
Carlos Gomes, vice-presidente da ABRUEM e reitor da 
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Contato:
Secretaria Executiva: Carlos Roberto Ferreira

E-mail: crferreira@uepg.br
Secretaria Geral: Denize Alencastro

E-mail: abruem@crub.org.br
Assessoria de Comunicação: Michael Ferreira
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Documento foi um pedido do Ministro Haddad (centro)
 aos representantes da ABRUEM


