
Brasília,04 de Março 2013 Edição 105ABRUEM pede a participação de todos no
lançamento da Frente Parlamentar de Apoio

às Universidades
O presidente da Associação

Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM) e reitor
da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG), João Carlos Gomes, juntamente
com toda a equipe da ABRUEM, solicita a
cooperação e participação de todos os
interessados no evento de lançamento da
Frente Parlamentar de Apoio às
Universidades. “È muito importante que
parlamentares, reitores, professores e a
sociedade em geral se mobilizem para que
possamos trilhar sempre nossas ações em
prol do ensino superior no país”, destaca o
presidente.

A Frente Parlamentar suprapartidária
foi uma iniciativa da Associação através do
Deputado Federal Cleber Verde – MA,
juntamente com o Deputado Federal Alex
Canziani PR, e terá o objetivo de colocar no
orçamento da União recursos financeiros
para as IES estaduais e municipais. Com o
repasse das verbas, as instituições poderão
ampliar a qualidade do ensino e melhorar
ainda mais as áreas de atuação das
universidades, sem sobrecarregar os estados
e municípios que mantém estas instituições.

O evento ocorre no próximo dia 06 de
março, às 17 horas, no Plenário I da Câmara
dos Deputados. Lembrando ainda que no
mesmo dia, só que pela manhã, ocorre o
segundo encontro para decidir os assuntos da
ABRUEM. A Reunião marcada para acontecer
às 14h, teve seu horário alterado. O encontro
será realizado às 10h para que possam ser
decididos alguns pontos estratégicos para a
participação na Frente Parlamentar a tarde.

52º Fórum Nacional de Reitores

Encerrou no último dia 28 de fevereiro,
o período de bloqueio dos apartamentos para
reserva em São Luis do Maranhão. Em virtude
disso, não está mais assegurado os quartos
para os participantes do encontro no hotel
sede do evento. Maiores informações podem
ser obtidas pelo telefone (98) 21060505 ou por
email para reservas.br@pestana.com. O
Fórum que nessa edição será realizado no
período de 17 a 20 de abril, é uma parceria
entre a ABRUEM e a Universidade Estadual
do Maranhão (UEMA). O tema dessa edição
será “O desafio das universidades brasileiras:
formação de pessoal para atuar nas novas
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áreas de desenvolvimento do país” e sub
tema: “Perspectivas de financiamento para
as universidades públicas, estaduais e
municipais”.

Ciência Sem Fronteiras na Bélgica

Para os interessados em participar de
chamadas do programa Ciência Sem

Fronteiras para as universidades belgas, com
opções de cursos em inglês e em francês, é só
acessar a página
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/we
b/csf/belgica1 e ficar por dentro de todas as
vagas disponíveis. Ao todo, são mais de 30
instituições de ensino. Os estudantes poderão
se inscrever até 5 de abril via internet.




