
RETROSPECTIVA ABRUEM 2015
O ano de 2015 foi de muitas atividades para a Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. Neste informativo

relembraremos alguns momentos que fizeram parte deste ano.

Reuniões Administrativas
Mensais

Todos os meses a ABRUEM realiza
uma reunião para discutir assuntos pon
tuais de interesse da Associação. Com ex
ceção dos meses de férias e dos meses em
que é realizado o Fórum Nacional de Rei
tores da ABRUEM, todas as reuniões
aconteceram na primeira quinzena do
mês, numa quartafeira, às 14h, na Sede
da ABRUEM em Brasília.

Logomarca do Programa de Mobilidade

Em fevereiro foi aprovada a logomarca
para o Programa de Mobilidade da ABRUEM.
Através do Programa de Mobilidade Nacional
da ABRUEM, alunos de graduação das IES afi
liadas podem fazer intercâmbio de no mínimo
6 (seis) meses e no máximo de 12 (doze) meses
em outra Instituição estadual ou municipal afi
liada à ABRUEM, obedecendo aos requisitos
obrigatórios publicados nos editais de seleção.

A Mobilidade é uma forma de integra
ção entre as instituições afiliadas, e uma opor
tunidade para os estudantes conhecerem
outras realidades. Após firmar o acordo, as instituições de origem selecionam seus alunos por
meio de edital e então a instituição anfitriã receberá este aluno (isento de custos de mensalida
de) para estudar e desfrutar de suas instalações.



ABRUEM na FAUBAI 2015

A Presidente da ABRUEM, Reitora Adélia Maria
Carvalho de Melo Pinheiro (UESC) esteve presente,
representando a Associação, na FAUBAI Conferen
ce 2015, que aconteceu em CuiabáMT, entre os dias
25 a 29 de abril.

No dia 29 de abril a Presidente participou de uma mesa de divulgação do Programa de
Mobilidade da ABRUEM, discutindo demandas do intercâmbio nacional, divulgando número
de vagas para o segundo semestre de 2015 e trocando experiências.

Audiência com Ministro
Aldo Rebelo

No dia 15 de abril, a
ABRUEM foi recebida pelo então
Ministro da Ciência Tecnologia e
Inovação, Aldo Rebelo. O encontro
aconteceu na sede do MCTI e o Vice
Presidente da ABRUEM, Profº Aldo
Nelson Bona, Reitor da UNICENTRO
fez a entrega do convite para a
participação do Ministro no 56º Fórum
Nacional de Reitores da ABRUEM.

Relançamento da Frente Parlamentar Mista da Educação

No dia 16 de abril, na Câmara dos Deputados, houve o café da manhã alusivo ao Relan
çamento da Frente Parlamentar Mista da Educação. A ABRUEM foi representada pelo VicePre
sidente Aldo Nelson Bona, Reitor da UNICENTRO. Também estiveram presentes no evento os
reitores Haroldo Reimer, da UEG, Paulo Sérgio Wolff, da UNIOESTE e o Próreitor de Planeja
mento e Avaliação Institucional da UENP, Professor Bruno Ambrozio Galindo.



Missão Internacional da ABRUEM ao Canadá

A Missão Internacional da ABRUEM para o Canadá aconteceu entre os dias 15 a 26 de junho
e passou pelas cidades de Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Guelph, Whistler, Vancouver e
Calgary. Os integrantes da Comitiva foram recebidos por autoridades canadenses como o
GovernadorGeral do Canadá, Sr. David Johnston, Cônsules, Embaixadores e autoridades do ensino
superior canadense.

A Missão foi uma promoção da ABRUEM, em conjunto com a Embaixada do Canadá, com a
organização da Universities Canadá e organização logística da PanAmerican Business.

56º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM

O 56º Fórum aconteceu entre os dias 27 a 30 de maio de 2015, no Rio de Janeiro, e teve como
tema “Ciência tecnologia e inovação: desafios e perspectivas no contexto atual”. Além das diversas
palestras apresentadas, houve a reunião do Conselho Pleno com a participação da Embaixada do
Canadá, representada pelo Sr. Christian Gour. Os participantes foram recebidos pelo Governador do
Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, em um coquetel no Palácio do Guanabara. Este Fórum teve a
realização da Universidade Estadual do Norte Fluminense – UENF e do Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste – UEZO.

Os Fóruns da são promoções da ABRUEM, mas organizados por instituições afiliadas. Estes
eventos são realizados semestralmente, e trazem palestras e debates sobre temas relevantes para o
ensino superior público brasileiro.



Audiência com Ministro
da Educação

No dia 04 de agosto os reito
res da ABRUEM estiveram reuni
dos com o Ministro da Educação,
Renato Janine Ribeiro, na sala de
reuniões do gabinete do Ministro,
em BrasíliaDF. A ABRUEM foi re
cebida pelo Secretário da Educação
Superior, Jesualdo Pereira Farias,
pelo Ministro Renato Janine Ribeiro
e pelo Secretário Executivo do
MEC, Luiz Claúdio Costa. Também
estava presente, o Deputado Fede
ral Alex Canziani.

Audiência com a CAPES

No dia 11 de agosto, os reitores da
ABRUEM estiveram reunidos em Brasí
liaDF para uma audiência com o Presi
dente da CAPES, Sr. Carlos Afonso
Nobre. No encontro, foram tratados as
suntos relativos ao corte orçamentário
que atingiu a pósgraduação.

Encontro com representantes
da Embaixada do Canadá

No dia 15 de julho a Presidente da
ABRUEM, Reitora Adélia Maria Carvalho
de Melo Pinheiro, acompanhada do Secre
tário Executivo da ABRUEM, Carlos Ro
berto Ferreira, recebeu na sala de reuniões
da Presidência da ABRUEM, os represen
tantes da Embaixada do Canadá no Brasil,
Sr. Christian Gour, Segundo Secretário de
Assuntos Políticos e o Sr. Luiz Miguel da
Rocha, Assessor de Relações Acadêmicas,
para relatos da missão ao Canadá e entrega
do Relatório Final da Viagem.



Audiência com Ministro da
Secretaria de Direitos Humanos

A ABRUEM esteve reunida com o
Ministro da Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, Sr.
Pepe Vargas, no dia 12 de agosto, em
BrasíliaDF. A audiência com o Ministro da
SDHPR teve como objetivo estabelecer
diálogo próximo e articulação para
desenvolvimento de parcerias entre as
associadas da ABRUEM e a SDHPR.

British Council na Reunião
Mensal da ABRUEM

No dia 09 de setembro o
Diretor de Educação e Sociedade do
British Council, Centro Brasileiro
Britânico, Sr. Cláudio Anjos, fez uma
apresentação durante a Reunião
Administrativa Mensal de setembro,
falando sobre as ações do Centro e a
possibilidade da visita da comitiva da
ABRUEM à Instituições de Ensino
dos países que integram o Reino
Unido, em 2016.

57º Fórum Nacional de
Reitores da ABRUEM

O tema do 57º Fórum foi
“Internacionalização e Governan
ça Universitária” e o evento acon
teceu entre os dias 07 a 10 de
outubro de 2015. Este Fórum foi
uma realização da Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mes
quita Filho” – UNESP. O evento
contou com a apresentação das
Câmaras da ABRUEM, assinatura
do convênio ABRUEMINTER
COM, lançamento do livro “Boas
práticas em EaD” e a Reunião do
Conselho Pleno da ABRUEM.



ABRUEM no XXV Encontro Nacional
da UNCME

O XXV Encontro Nacional da União dos
Conselhos Municipais de Educação aconteceu entre
os dias 28 a 30 de outubro, em IpojucaPE. A
ABRUEM esteve presente sendo representada pelo
Reitor da UEPB, Prof. Antonio Guedes Rangel
Junior, que fez uma apresentação como palestrante.

Lançamento do Site do Programa de Mobilidade

Foi lançado no dia 27 de novembro o Site do Programa de Mobilidade da ABRUEM. O
acesso pode ser feito pela página da ABRUEM, www.abruem.org.br, clicando na logo do
Programa de Mobilidade, ou direto pelo endereço: www.mobilidadenacional.ueg.br.

ABRUEM é destaque no site
da INTERCOM

A ABRUEM está destacada como
uma das principais parceiras da Socie
dade Brasileira de Estudos Interdiscipli
nares da Comunicação, a INTERCOM,
que colocou no ar em novembro o seu
novo portal. Nele, a ABRUEM aparece
ao lado de instituições como Globo Uni
versidade e editora Padre & Irmãos
Paulinos, dentre outras, destacandose
como uma referência em cooperação ci
entífica.



Encontro com Decanos Canadenses

Aconteceu no dia 02 de dezembro, na Universidade de Brasília, UnB,
o Encontro com os Decanos Canadenses "BrazilCanada Symposium on
University Research and Education in Agriculture". O Simpósio teve como
objetivos: permitir maior contato entre a ACFAVM  Association of
Canadian Faculties of Agriculture and Veterinary Medicine e
representantes de universidades brasileiras, que oferecem programas

agrícolas e as instituições de pesquisa associadas; e discutir, coletivamente, as questões e
oportunidades relacionadas com atuais e potenciais colaborações, nas áreas de pesquisa, ensino
de pósgraduação e ensino de graduação.

Encerramento das atividades da
ABRUEM em 2015

No dia 09 de dezembro a ABRUEM
realizou a última reunião administrativa do
ano, seguida do Jantar de Confraternização,
que marcou o encerramento das atividades
de 2015. O jantar aconteceu no Restaurante
Bier Fass, em BrasíliaDF.

“Agradecemos a todos que nos acompanharam no ano de 2015.
Desejamos um Feliz Natal e Próspero AnoNovo.”

Equipe ABRUEM




