
ABRUEM na discussão da PEC 395/2014
No dia 08 de março, o Vicepresidente da ABRUEM e Reitor da UNICENTRO, Profº Aldo

Nelson Bona, e o Reitor da UEG, Profº Haroldo Reimer estiveram a pedido do Deputado Alex
Canziani(PTB/PR), no Congresso Nacional, dialogando com diversos Deputados e participando
da reunião de duas bancadas de Partidos Políticos a respeito da votação da PEC 395/2014, as
sunto já amplamente discutido no âmbito da ABRUEM.

A referida PEC dá nova redação ao inciso IV do artigo 206 da Constituição Federal, disci
plinando a possibilidade de cobrança, por parte das IES públicas, pela oferta de cursos de pós
graduação lato sensu. Atualmente boa parte das instituições públicas cobram por essas ofertas,
ficando sujeitas, porém, a questionamentos quanto a legalidade dessa cobrança, face a norma
constitucional que impede a cobrança de taxas e mensalidades por parte das IES públicas pela
oferta de cursos regulares.

A votação estava marcada para ocorrer no dia 09, o que ainda não aconteceu em razão do
turbulento cenário político nacional. De todo modo, os avanços conseguidos nas negociações re
sidem, fundamentalmente, na definição da bancada de mais dois Partidos como integralmente
favoráveis à aprovação da PEC. A votação deverá ocorrer tão logo haja a desobstrução da Pauta
da Câmara e, na sequência, ensejará a necessidade de articulações no Senado.

Reunião Administrativa da ABRUEM

Aconteceu na última quartafeira, 16, às 14h, a Reunião Administrativa Mensal da
ABRUEM referente ao mês de março. O encontro foi realizado na sede da Associção, no Setor de
Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06.

Entre os assuntos discutidos estavam: Missão Internacional da ABRUEM em 2016 no
Reino Unido, 58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM em PirenópolisGO, projetos para
2016 da Câmara de EaD e assuntos diversos.



58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
Convidamos a todos para participarem do 58º Fórum
Nacional de Reitores da ABRUEM, que acontece entre os
dias 18 a 21 de maio deste ano, em PirenópolisGO. Este
evento é uma promoção desta associação, com a realiza
ção da Universidade Estadual de Goiás – UEG, da Uni
versidade de Rio Verde – UniRV e do Centro
Universitário de Mineiros  Unifimes.

Relatos de Experiências da IES
O tema central das discussões será “Ciência, Tecnologia

e Inovação”. Para tanto, convidamos as IES filiadas à ABRUEM a apresentar um breve relato de
suas experiências nas áreas relacionadas ao tema. Solicitamos que tais experiências sejam encami
nhadas à ABRUEM, pelos emails abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com, até o dia 15 de
abril. Com o intuito de podermos agrupar eventuais situações assemelhadas, pedimos que nesse
encaminhamento especifiquem o tema, o nome do palestrante e uma síntese do que será apresen
tado. O tempo de duração sugerido para cada apresentação é de 15 minutos.

Lembramos também que a ficha de inscrição, que foi enviada por email e também está dis
ponível no site da ABRUEM, abruem.org.br, deve ser devolvida com as informações de voos, para
os emails da Associação, até o dia 02 de maio. A programação do evento está sendo elaborada e
será encaminhada posteriormente. Para facilitar a compra das passagens, informamos que a ce
rimônia de abertura terá início às 20 horas do dia 18 de maio, palestras nos dias 19 e 20 até as 18
horas, e no dia 21, atividade cultural pela manhã. Haverá traslado para a cidade de Pirenópolis,
saindo do Aeroporto de Brasília.

Conselho de Administração do Instituto Internacional
da UNESCO

A ABRUEM indicou o nome do Profº Mauro Luciano Baesso, Reitor da UEM, para o
cargo de Membro do Conselho de Administração do Instituto Internacional da UNESCO para a
Educação Superior na América Latina e Caribe (IESALC).

A partir das indicações feitas pelas IES, os critérios para a escolha foram: ser reitor, ter
doutorado, tempo de magistério em instituição pública, fluência em inglês, trabalhos publicados
nos últimos cinco anos e bolsa produtividade.

Café da Manhã da Frente Parlamentar da Educação
O Café da manhã da

Frente Parlamentar da Educação
acontece no dia 30 de março, às
8h30, no Salão Vip, 10 andar
anexo IV da Câmara dos Depu
tados. Divulgamos, a pedido do
Deputado Alex Canziani, Presi
dente da Frente Parlamentar da
Educação, o convite para o
evento.



Missão Internacional da ABRUEM no Reino Unido
A ABRUEM, em conjunto com o British Council, Centro Brasileiro Britânico, está promo

vendo, entre os dias 06 a 17 de junho, uma Missão aos países do Reino Unido, com o objetivo de
conhecer seus cenários educacionais, científicos e culturais.

O British Council está tomando as providências para organizar a Missão, de modo que re
duza os custos para cada participante. Foi enviado um email explicando os valores da viagem e
quais despesas serão cobertas pelo British Council e universidades britânicas.

Informamos que o prazo de inscrição foi prorrogado para dia 23 de março, sendo este o
mesmo prazo para a confirmação daqueles que já haviam se inscrito anteriormente. Os novos in
teressados em integrar a comitiva devem encaminhar, para a ABRUEM, o formulário enviado
por email, preenchido em inglês, e a Ficha de Inscrição, com foto pessoal e institucional, impre
terivelmente até o dia 23 de março..

A data máxima para o pagamento é dia 14 de abril, sendo que o participante pode optar
em pagar por intermédio da ABRUEM, ou diretamente ao British Council. Ressaltamos que em
nenhuma das opções haverá a devolução do valor pago.

Divulgamos a programação preliminar, elaborada pelo British Council, que poderá sofrer
alterações. No entanto, informamos que todos os participantes deverão chegar à Londres até o
dia 05 de junho, em virtude da realização da reunião preparatória neste dia, às 18 horas, em local
a ser informado. Este encontro marca o início das atividades da Comitiva.












