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ABRUEM realiza terceira ReuniãoAdministrativa de 2012
Está marcada para o dia 4 de abril, às

14h, a terceira Reunião Administrativa da
Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) em 2012. O encontro será realizado
na sede da associação, situada no Setor de
Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 3,
Conjunto 6, no 3.º andar do prédio da
Associação Médica de Brasília (AMBr), em
Brasília.

Entre os assuntos que constam na pauta
da reunião, estão o 50.º Fórum Nacional de
Reitores e a Missão Internacional da ABRUEM
para a Alemanha e a Bélgica. Sobre os dois
acontecimentos, serão discutidas questões
pontuais para a realização e a participação nos
eventos. O 50.º Fórum Nacional de Reitores
acontece em Pernambuco entre os dias 23 e 26
de maio, e é uma realização da Universidade
de Pernambuco em parceria com a ABRUEM. A
ficha de inscrição do fórum deverá ser enviada
até o dia 16 de maio para o email
abruem@gmail.com.

Já o início da Missão Internacional da
ABRUEM para a Alemanha e a Bélgica está
marcado para o dia 4 de junho. O evento terá
duração de dezoito dias, indo até o dia 22 do
mesmo mês. O período de inscrições para a
missão foi encerrado no último dia 30.

Em breve divulgaremos o roteiro final
da viagem, bem como os hotéis para
hospedagem dos participantes do evento.
Na sequência da reunião, ocorrerá a
apresentação de Luís Cabañas, do Banco
Santander, que integra a equipe de Gestão de
Universidades Estaduais da Divisão Global
Santander Universidades – Brasil. Além disso,
serão decididas na reunião as indicações dos
nove reitores que participarão da audiência
com o vicepresidente Michel Temer.

Por fim, serão discutidas sugestões e
reivindicações para o Plano Nacional de
Educação (PNE), a serem apresentadas durante
o seminário nacional O Estado da Arte do PNE
20112020: o Ponto de Vista das Instituições
Universitárias. O encontro é organizado pelo
Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras (CRUB), juntamente com a
Secretaria de Educação Superior do Ministério
da Educação, e será realizado no dia 19 de
abril, em Brasília. A representante da
ABRUEM nesse evento será a reitora da
Universidade Estadual de Ciências da Saúde
de Alagoas (Uncisal), professora Rozangela
Maria de Almeida Fernandes Wyszomirska.



IES visitadas na Bélgica
Dando sequência à série de matérias

sobre as instituições de ensino superior (IES)
que serão visitadas na Missão Internacional da
ABRUEM para a Alemanha e a Bélgica,
apresentamos as últimas universidades a
receberem a comitiva na Bélgica.

No dia 7 de junho, serão conhecidas as
instalações da Université de Mons e da
Fondation Universitaire NotreDame de la Paix
(Namur).

A Universidade de Mons foi criada a
partir da fusão da Faculdade de Engenharia de
Mons e da Universidade de MonsHainaut.
Esse processo foi aceito pelas duas
universidades em 2007. Do ponto de vista
administrativo, a Universidade de Mons foi
fundada em 1.º de janeiro de 2009 e
atualmente tem cerca de 6 mil alunos. Entre as
faculdades ofertadas pela universidade, estão
Engenharia, Economia, Gestão, Psicologia,
Ciência da Educação, Medicina, Farmácia,
Ciências, Tradução e Interpretação,
Arquitetura e Planejamento da Cidade.

A segunda instituição a ser visitada
no dia 7 de junho, a Fondation Universitaire
NotreDame de la Paix (Namur), inaugurada
em 1831, tem mais de 5 mil alunos. O ensino
e a pesquisa abrangem um conjunto de
áreas, como Ciência, Economia, Lei,
Medicina, Computador e Letras.

No dia 8 de junho, último dia do roteiro
da comitiva da ABRUEM na Bélgica, estão
programadas as visitas à Université Libre, à
Vrije Universiteit Brussel e à Erasmus
University College. Por fim, no mesmo dia,
será realizada uma audiência com membros do
Gabinete do Ministério da Educação da
Bélgica, finalizando a Missão Internacional no
país.



No dia 8 de junho, a primeira
universidade a receber a comitiva da
ABRUEM será a Université Libre. Essa
instituição é formada por 13 faculdades,
escolas e institutos especializados. Ao todo,
são 40 cursos de graduação e 235 de pós
graduação. Na sequência da viagem, os
integrantes da Missão Internacional chegam à
Vrije Universiteit Brussel. Essa instituição
pertencia inicialmente à Université Libre. No
entanto, em 1970, as duas entidades foram
separadas juridicamente. Atualmente, a Vrije
Universiteit Brussel tem mais de 11 mil
estudantes e aproximadamente 700
professores.
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A última instituição a ser visitada na
Bélgica será a Erasmus University College.
Com mais de 5 mil alunos, a Erasmus é
composta por seis departamentos, abrangendo
20 áreas de estudo. A instituição utiliza o
European Credit Transfer System (ECTS), o
que facilita a comparação do currículo e os
intercâmbios de estudantes.




