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Agenda de compromissos Abruem para o dia 1 9 de fevereiro

Audiência com o Presidente do CNE
No dia 19 de fevereiro às 11 horas haverá uma audiência

com o Presidente do CNE, Sr. José Fernandes de Lima, no SGAS,
Av. L2 Sul, Quadra 607, Lote 50, Brasília, DF. A Abruem convida a
todos os reitores para se fazerem presentes nessa ocasião, para
consolidar as ações das Universidades Estaduais e Municipais, de
monstrando força e união.

< José Fernandes de Lima, Presidente do CNE. | Foto: Assessoria portal MEC

Reunião Administrativa mensal da Abruem
Às 14 horas do dia 19 de fevereiro, no SCES, trecho 03, conjunto 06, 3º andar, prédio da

Associação Médica de Brasília, sede da ABRUEM será realizada a reunião administrativa men
sal da ABRUEM.

Na pauta desta reunião, constam os relatos dos encontros do Grupo de Trabalho
MEC/Abruem, Viagem internacional para a França, 54º Fórum Nacional de Reitores (UNI
TAU/USCS), 55º Fórum Nacional de Reitores, Agenda com o Censo da Educação Superior pro
posta pela UEMG, escolha de titular e suplente para representar a Abruem junto ao FNE,
CONAE, escolha de novo presidente para a Câmara de Graduação e ao final, assuntos diversos.

LDO: Presidente da câmara recebe Abruem paradiscutir sobre veto
Ainda no dia 19 de fevereiro, às 17 horas, a ABRUEM será recebida pelo presidente da

Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, na Sala de Reuniões da Presidência, buscan
do apoio para a derrubada do veto à emenda na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) de
2014, que reduz para 1% as contrapartidas de Universidades Estaduais e Municipais para re
passe de recursos da União.

Está previsto que o veto seja analisado na sessão do dia 18 de março deste ano.



Reitor da UNEAL é o novo presidente do ConselhoEstadual de Educação
O Reitor da Universidade Estadual de

Alagoas, professor Jairo Campos da Costa, foi
eleito o novo presidente do Conselho Estadual de
Educação (CEE) pelos próximos dois anos. A vo
tação aconteceu na tarde de terçafeira dia 11 de
fevereiro, no auditório da Secretaria de Estado da
Educação e do Esporte (SEE), em Maceió.

O Reitor Jairo Campos da Costa venceu a
eleição por nove votos à sete, competindo com a
professora Barbara Heliodora, que também é in
tegrante do Conselho. A votação foi acompanha
da pela secretária da Educação e do Esporte,
Josicleide Moura, que participou da votação na
condição de integrante do conselho.

Reitor Jairo Campos da Costa | Foto: Assessoria Uneal

Viagem Internacional para a França
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abru

em) promove neste ano uma viagem internacional para a França. As inscrições se encerraram
no dia 07 de fevereiro de 2014, às 18 horas, e tivemos 21 inscritos.

No dia 18 de fevereiro, pela manhã, o Prof. Carlos Roberto Ferreira, Secretário Executi
vo da Abruem, se reunirá com os senhores JeanPaul Rebaud, Conselheiro de Cooperação e
Ação Cultural e Eric Bourland, Adido para Ciência e Tecnologia, da Embaixada da França, pa
ra tratar de assuntos de interesse da Comitiva e da programação da viagem.




