
Brasília, 29 de Outubro de 2012 Edição: 91Fórum Nacional de Reitores termina com boas
perspectivas para as filiadas

Chegou ao fim o 51.º Fórum Nacional de
Reitores, que aconteceu em Florianópolis – SC e
discutiu a regulamentação do financiamento
federal para as universidades estaduais e
municipais. O evento, uma realização da
Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc)
em parceria com a Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (Abruem), durou quatro dias (de 17 a
20 de outubro) e teve palestras e apresentações
que contribuíram para traçar as ações da
associação na busca por recursos no governo
federal.

Palestras
A primeira palestra do evento abordou

diretamente o financiamento nas universidades
públicas estaduais e municipais e foi ministrada
pelo reitor da Universidade Estadual Paulista
(Unesp), Julio Cezar Durigan. No dia 19, a
temática trabalhada foi a participação da União no

financiamento das IES/Abruem com foco para
novas possibilidades. A partir dos dados
divulgados pelo Ministério da Educação, por meio
do Censo da Educação Superior de 2010, o
professor Paulo Roberto Godoy, da empresa
PRGPerícia – Consultoria Empresarial,
demonstrou números que reforçam a importância
dos segmentos estadual e municipal na educação
superior do país. Essa abordagem faz parte de um
estudo, solicitado pela Abruem, para a elaboração
de um documento que será enviado ao governo
federal.

Com um engajamento mais político, a
mesa, que contou com a presença do senador
Paulo Bauer (PSDB) e dos deputados federais
Jorginho Mello (PSDB), Alex Canziani (PTB) e
Pedro Uczai (PT), foi importante para pensar em
como fazer a Abruem ter maior representação
política junto ao governo federal. Com a intenção
de oferecer caminhos para se chegar efetivamente
aos resultados que se pretende, o deputado Alex
Canziani sugeriu que cada região estimule seus
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deputados para que façam parte da Comissão de
Orçamento do governo federal. Após as
exposições, o presidente da Abruem e reitor da
Universidade Estadual de Ponta Grossa, João
Carlos Gomes, solicitou que cada instituição
indique um nome de deputado para que seja
realizada uma reunião em Brasília.

Câmaras de Apoio
Além das palestras, nesse fórum houve a

apresentação dos trabalhos elaborados pelas
Câmaras de Apoio Técnico da Abruem. No
primeiro dia, demonstraram suas metas e estudos
as Câmaras de EAD/UAB, Graduação e Pós
Graduação. No segundo dia de exposição das
Câmaras, apresentaramse os grupos que abordam
a Extensão, a Internacionalização e a Saúde.

Conselho Pleno da Abruem
Ainda dentro da programação do fórum,

ocorreu a reunião do Conselho Pleno da Abruem.
Entre os assuntos tratados, estava a próxima edição
do Fórum Nacional de Reitores, que será realizado
em São Luiz – MA, de 17 a 20 de abril de 2013.
Outra decisão tomada na reunião foi a escolha do
local de realização do 53.º Fórum. Ficou decidido
que essa edição será realizada no segundo
semestre de 2013 em Foz do Iguaçu – PR .

Presença Abruem

O professor Sebastião Lázaro Pereira, reitor
da Universidade de Rio Verde – Fesurv, esteve
representando a Abruem na mesa Unidade com
Diversidade: Expectativas da ABRUC, ABRUEM,
ANDIFES e ANUP na atuação do CRUB, durante
a 82.ª Reunião Plenária do Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras, ocorrida no período
de 24 a 25 de outubro de 2012, em Brasília – DF.

Atenção
Por solicitação do reitor Carlos Alberto

Pereira da Silva, presidente da Câmara de Apoio
Técnico da Abruem de Graduação, foram
encaminhados por email dois questionamentos,
que devem ser respondidos pelas IES filiadas e
enviados até o dia 30 de outubro para os emails
abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com.




