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A Associação Paranaense das

Instituições de Ensino Superior Público
(APIESP) se soma à Frente Parlamentar
Mista em Defesa das Universidades
Estaduais e Municipais, instalada no
Congresso Nacional em 8 de março último,
com adesão de mais de 340 deputados e 42
senadores. A Frente foi criada com a
intenção de incluir as universidades
estaduais e municipais no Orçamento da
União já a partir de 2014.

O presidente da Apiesp, Aldo Nelson
Bona, reitor da Universidade Estadual do
CentroOeste do Paraná (Unicentro),
concedeu entrevista sobre o assunto à
Unicentro TV. Para ele, a formação da Frente
Parlamentar evidencia que o trabalho
realizado pela Abruem nos últimos anos já
promoveu certa sensibilização no Congresso
Nacional a respeito da importância dessa
questão.

Para o reitor João Carlos Gomes,
presidente da Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM), entidade que
encabeçou a Frente Parlamentar, a
cooperação e participação de todos os
interessados é vital para a o sucesso dos
embates a serem travados pela Frente
Parlamentar, tal como ocorreu em relação a
outros pleitos a entidade, com interlocução
decisiva dos deputados que agora se somam

definitivamente à causa das universidade
estaduais e municipais. “É importante que
parlamentares, reitores, professores e a
sociedade se mobilizem para que possamos
trilhar sempre nossas ações em prol do ensino
superior no país”, destaca o presidente.

Informações para vídeo daMissão Internacional
Como em todas as viagens

internacionais, a ABRUEM fará uma
apresentação em vídeo das universidades
filiadas nas instituições que serão visitadas
esse ano na Coréia do Sul. Para tanto está
sendo solicitado envio de dados atualizados,
juntamente com fotos da instituição até às 18
horas do dia 05 de abril, através dos emails:
abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com.
Esse é o último prazo para o envio do
material. Informamos que o não recebimento
das informações e da foto até o prazo
estabelecido, implicará na ausência da
instituição na apresentação ou a utilização dos
dados enviados anteriormente, para aqueles
que já acompanharam a comitiva em outras
viagens. O evento será realizado de 17 a 28 de
junho. Além disso, estão já estão sendo
recebidas as inscrições para os interessados
em participar
da Missão.



Intercâmbio
Por solicitação do Professor José Celso Freire Junior  Assessor de Relações Externas da

Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), foi encaminhado por email
um questionário com informações para subsidiar um Sistema de Intercâmbio que foi
desenvolvido pela UNESP e será apresentado no 52º Fórum Nacional de Reitores, em São Luís,
MA. Para tanto as respostas deverão ser enviadas até o dia 12 de abril no email
mantunes@reitoria.unesp.br.

A fim de melhorar e agilizar os trâmites para intercâmbio internacional de estudantes
universitários, a UNESP desenvolveu um sistema multiidioma que provê um meio online
através do qual estudantes da própria universidade e também estrangeiros, podem se inscrever
em programas de intercâmbio. Além disso, o sistema fornece ferramentas para que o
departamento de Relações Internacionais da instituição possa gerenciar essas inscrições através
de fluxos de trabalho e relatórios.
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