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Primeiro dia de atividades do 54º Fórum Nacional de
Reitores da Abruem

As atividades do dia 08 de maio no 54º Fórum iniciaram às 9h com a palestra "Os desafios
da consolidação do Sistema Nacional de Educação", ministrada pelo diretor de Políticas e Progra
mas de Graduação do Ministério da Educação (MEC) e mediada pelo presidente da Abruem e rei
tor da Universidade de Pernambuco, Carlos Fernando de Araújo Calado.

No mesmo dia, às 10h os Deputados Federais Cleber Verde (MA) e Alex Canziani (PR), par
ticiparam da palestra “Atuação da frente Parlamentar – Iniciativas e propostas”. A palestra foi me
diada pelos reitores Aldo Nelson Bona da UNICENTRO e José Augusto da Silva Oliveira da
UEMA (foto).

Na sequência, o palestrante Anderson de Souza Santana, da Fundação Dom Cabral minis
trou a palestra “Desenvolvimento de lideranças: movimentos, abordagens e tendências”, media
da pelo Reitor Marcos Sidnei Bassi da USCS.

Durante a tarde as atividades foram retomadas às 14h, com os relatos de experiências vi
vidas pela UEL (Universidade Estadual de Londrina), pela USCS (Universidade Municipal de
São Caetano do Sul) e pela Unesp (Universidade Estadual Paulista). O mediador foi o reitor da
UEG (Universidade Estadual de Goiás), Haroldo Reimer. Um dos temas abordados, foi o desafio
de melhorar a comunicação interna, levantado pela UNESP, já que suas unidades são descentra
lizadas no estado.

A segunda atividade foi a palestra "Sistemas de informação e de conhecimento disponí
veis no país e seu impacto na gestão das instituições de ensino superior, estaduais e municipais",
realizada pelo diretor de negócios do Instituto Stela, Marcos Luiz Marchezan. O palestrante bor
dou a importância do uso de dados e as potencialidades existentes no sistema atual de informa
ções, em ferramentas como a plataforma de currículo Lates. Quem mediou a palestra foi a reitora
da UESC (Universidade Estadual de Santa Cruz), Adélia Maria de Melo Carvalho Pinheiro.



No dia 08 de Maio, durante o 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem que está acon
tecendo entre os dias 07 a 10 de Maio de 2014 em Campos do Jordão  SP, as IES afiliadas à
Abruem assinaram um Termo de Adesão com o Santander Universidades, que permite a con
cessão de bolsas de ensino para alunos de graduação das universidades afiliadas.

Primeiramente houve uma apresentação do Grupo Santander, e depois a assinatura do
termo. Na foto, o presidente da Abruem Carlos Fernando de Araújo Calado e o Superintendente
do Santander Universidades, Marcelo Vulcano.

Afiliadas assinam Termo de Adesão com Santander
Universidades

Eleição da nova presidência da Abruem para o biênio
2014/2016

Foram eleitos nesta quintafeira, 08 de Maio, durante o 54º Fórum Nacional de Reitores
da Abruem, por aclamação, os novos Presidente e Vice Presidente da Abruem. A gestão dura
até junho de 2016. Os eleitos foram a Reitora Adélia Maria Pinheiro da UESC e para Vice
presidente o Reitor Aldo Nelson Bona, da UNICENTRO.




