
Reitores entregam documento 

ao ministro da Educação
Glauco Arbix.

A ABRUEM ainda busca uma data na agenda da 
presidente Dilma Rousseff, para entregar o diagnóstico 
em mãos, já no início de 2012.

Compromissos da associação
Após o encontro com o ministro, que aconteceu 

às 14h30, os reitores da ABRUEM realizaram a última 
reunião administrativa do ano, na qual realizaram um 
balanço das ações da associação e também já traçaram 
planos e metas para 2012. Entre os temas tratados no 
encontro, que começou às 16h, estavam o 50.º Fórum 
Nacional de Reitores, a Missão Internacional à Bélgica e 
à Alemanha e a composição da Câmara da Saúde. O 

Os representantes das instituições de ensino superior vice-presidente da ABRUEM, João Carlos Gomes, 
filiadas à ABRUEM participaram de uma audiência também fez um relato sobre sua participação como 
com o ministro da Educação, Fernando Haddad, na representante da associação no Kick-off-workshop 
última quarta-feira (14). Na reunião, os reitores entre- Brasil-Alemanha. 
garam ao ministro o Documento ABRUEM, um diag- À noite, os representantes da associação partici-
nóstico que apresenta um perfil das instituições param de um jantar de confraternização no restaurante 
filiadas à associação e as reivindicações para o Coco Bambu, que marcou o fechamento de atividades da 
avanço do ensino superior no país. Na reunião tam- ABRUEM no ano de 2011. O presidente da associação, 
bém estava presente o secretário de Educação Antonio Joaquim, ressaltou as conquistas da ABRUEM 
Superior, Luiz Cláudio Costa. durante o ano. “Em 2011 conseguimos realizar uma série 

A elaboração do documento é um pedido do de ações que visam o fortalecimento do ensino superior 
ministro e resultado do trabalho de seis meses das no país. Realizamos fóruns de discussão, visitas técnicas 
câmaras instituídas pela associação – de Graduação, a universidades estrangeiras, assinamos convênios que 
Pós-Graduação, Extensão, Internacionalização e de favorecem a mobilidade acadêmica, participamos de 
Ensino a Distância – e pela Comissão dos Hospitais de congressos internacionais, entre outras.”
Ensino (atual Câmara da Saúde). Após coletarem os 
dados, as comissões os sistematizaram. O trabalho foi 
apresentado no 49.º Fórum Nacional de Reitores da 
ABRUEM, que aconteceu em outubro, em Salvador.

O documento foi entregue ao ministro pelo 
presidente e pelo vice-presidente da ABRUEM, 
Antonio Joaquim Bastos da Silva e João Carlos 
Gomes, respectivamente. O documento também será 
levado ao ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, 
Aloizio Mercadante; ao presidente da Coordenadoria 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), Jorge Almeida Guimarães; ao presidente do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPQ), Glaucius Oliva; e ao presidente 
da Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), 
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Reitores entregam o documento para o ministro da Educação 
e para o secretário de Educação Superior

Jantar de confraternização marcou o
fim das atividades da ABRUEM neste ano


