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ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 64º FÓRUM NACIONAL 
DE REITORES DA ABRUEM
 A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem) está com inscrições abertas para o 64º Fórum Nacional de 
Reitores da Abruem. O evento será organizado pela Universidade de Rio Verde 
(UniRV).

 O Fórum será realizado entre os dias 22 e 25 de maio, na cidade de Caldas 
Novas, GO, no Hotel Ecologic Ville Resort. A temática a ser discutida é 
"Sustentabilidade Financeira das IES da Abruem".

 Na oportunidade, haverá oito relatos de experiências exitosas das IES 
afiliadas com assuntos afins ao tema central do Fórum. As instituições com 
interesse em compartilhar suas experiências deverão encaminhar à Abruem o 
título, o nome do apresentador e um resumo até o dia 20 de abril. 

 As fichas de inscrições para o Fórum devem ser encaminhadas ao e-mail 
abruem@gmail.com também até 20 de abril.

 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE MARÇO FOI REALIZADA 
NO DIA 13
 Foi realizada na sede da Abruem em Brasília, no dia 13 de março, a segunda 
reunião administrativa de 2019 da Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem). 

 Em pauta estavam assuntos relativos à próxima reunião administrativa da 
Abruem, a ser realizada em Foz do Iguaçu, PR, nos dias 25 e 26 de abril, e relatos 
das audiências nas Embaixadas da Argentina e Chile, realizadas no dia 12 de 

março. Além disso, foram discutidas 
algumas temáticas a serem levadas a 
reuniões no Ministério da Educação e no 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).  

O principal assunto debatido foi a "Defesa 
da universidade pública". O reitor da 
Universidade Estadual do Maranhão, 
afiliada da Abruem, Gustavo Pereira da 

Costa, participou da reunião e destacou que as Instituições de Ensino Superior, 
com o apoio da Abruem, estão unidas e defenderão seus propósitos. 
"Enfrentaremos juntos em nível nacional qualquer ataque à autonomia, ao 
financiamento e à liberdade acadêmica", esclareceu o reitor.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Abruem com informações da Uema

PRESIDENTE DA ABRUEM E REITORES DO BRASIL TODO 
SE REÚNEM COM JAIR BOLSONARO

 O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, receberam no dia 14 de março, no Palácio do Planalto, em Brasília, o 
presidente da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem), Haroldo Reimer, o presidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras (Crub), Benedito Guimarães, e diversos representantes 
de segmentos da educação.

 A comitiva de reitores apresentou propostas para a superação dos 
recorrentes problemas da educação brasileira. Na oportunidade, foi encaminhado 

o mesmo documento já entregue, em fevereiro, ao ministro da Educação, Ricardo 
Vélez. O documento apresenta a pauta comum dos diversos segmentos 
educacionais, destacando a preocupação dos reitores com a manutenção dos 
programas que valorizam as licenciaturas e a criação de políticas públicas que 
promovam a ampliação do acesso ao Ensino Superior.

 Entre as pautas abordadas estão ações para cumprir as metas do Plano 
Nacional de Educação (PNE); defesa da autonomia universitária; e avaliação e 
fortalecimento do processo de formação de professores. Foi explanado também 
aos presentes o cenário nacional da educação e as principais dificuldades 
encontradas, no atual momento, pelas Instituições de Ensino Superior. A comitiva 
também se colocou à disposição do Governo Federal para um trabalho conjunto.

 Compuseram a comitiva o vice-presidente do Crub, Luiz Pedro San Gil; o 
vice-reitor do Centro Universitário FEI, Marcelo Antonio Pavanello; a pró-reitora da 
PUC-RS, Maria Beatriz Balena; e a coordenadora geral da Unicamp, Teresa Dib. 
Estavam presentes também o presidente e a vice-presidente da Anup, Rubens 
Lopes e Elizabeth Guedes; os presidentes da Abiee, Silvio Iung, da Abruc, João 
Otávio Junqueira, e da Acafe, Günther Lother, além da vice-presidente da Anec, Ir. 
Adair Sberga, e da presidente do Comung, Carmem Lúcia Helfer.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Abruem com informações do Crub
Fotos: Marcos Corrêa/PR

ABRUEM REALIZA VISITA TÉCNICA À UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO MARANHÃO
 Foi realizada entre os dias 13 e 15 de 
março visita técnica à Universidade Estadual 
do Maranhão (Uema) com o intuito de escolher 
o local para a realização do 65º Fórum 
Nacional de Reitores da Abruem, que será 
realizado em novembro deste ano. 

 O secretário executivo da Abruem, 
Carlos Roberto Ferreira, participou da visita. 
Ele foi recebido pela assessora de 
Comunicação Institucional da Universidade, 
Maura Cleia Araújo, e pela equipe de 
Assessoria de Cerimonial e Eventos da Uema. 

COMITIVA DA ABRUEM É RECEBIDA NO CNPQ
 

O presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras, recebeu no dia 13 de março uma 
comitiva da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem). Na oportunidade, os reitores presentes apresentaram os 
números das universidades estaduais em termos de matrículas, de produção 
científica e de projetos estratégicos para o País. 

 Entre as pautas discutidas estão o aumento das cotas de bolsas, sobretudo 
de Pibic; a retomada do edital Universal do CNPq; o pagamento de editais que 
estão em atraso; o aumento de recursos para pesquisa; e a garantia de maior 
participação das Universidades Estaduais em editais setoriais, em razão de suas 
peculiaridades.

 Na oportunidade, o presidente da Abruem, Haroldo Reimer, apresentou a 
Associação ao presidente do CNPq e explanou sobre o contexto geral que tem sido 
enfrentado pelas Universidades Estaduais e Municipais. Os reitores presentes 
também tiveram a oportunidade de manifestar suas necessidades e expectativas. 

 Em sua fala, o presidente do CNPq enalteceu a atuação dos reitores e 
apresentou as diretrizes da gestão atual, dentro da política do Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Ele afirmou que o principal objetivo 
é a recomposição do orçamento do CNPq, que foi duramente afetado pelo limite 
de gastos públicos e pela crise financeira, tarefa para a qual pediu o apoio político  
dos reitores. Ele ainda convidou a Abruem para contribuir na elaboração do 
orçamento de 2020 do órgão e apresentar detalhamento de suas propostas.

 O presidente do CNPq, que é oriundo do ITA, ainda destacou que a 
prioridade é apoiar projetos de pesquisa que gerem riquezas para o país e 
impactem positivamente na vida do cidadão comum. Na ocasião, João Luiz 
Filgueiras, defendeu, também, a captação de recursos privados para a pesquisa. 

 A avaliação geral acerca da reunião foi positiva como oportunidade de 
aproximação, mútuo reconhecimento e alinhamento de estratégias.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Abruem com informações da Uema

ABRUEM PARTICIPA DE REUNIÃO NA SERES/MEC
 

  Uma comitiva de reitores da 
Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem) participou na tarde do dia 13 
de março de audiência no Ministério da 
Educação (MEC), em Brasília. O evento 
ocorreu na Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior 
(Seres), do MEC, e foi conduzida pelo 
diretor de Política Regulatória, Marcos 
Heleno Oliveira, e pela diretora de 
Supervisão da Educação Superior, 
Leililene Antunes.

  A Seres promove a elevação da 
qualidade do ensino por meio do 

estabelecimento de diretrizes para a expansão e a avaliação de qualidade de 
cursos e instituições. A atual gestão do MEC defende a desburocratização e a 
redução da intervenção do estado na direção da autorregulação.

  Na ocasião, os reitores apresentaram dados do alcance das 
universidades estaduais em termos de matrículas na graduação e pós-graduação 
no País, além da forte característica de alcançar o interior dos estados. 
Reivindicaram, principalmente, a garantia da participação nos editais e na 
elaboração das normas de regulação da educação superior, que tradicionalmente 
são de exclusiva abrangência das universidades federais. E, por fim, chamaram 
atenção para o risco da autorregulação de mercado para a qualidade nas 
instituições públicas.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Uema, com alterações.
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aproximação, mútuo reconhecimento e alinhamento de estratégias.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Abruem com informações da Uema

ABRUEM PARTICIPA DE REUNIÃO NA SERES/MEC
 

  Uma comitiva de reitores da 
Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem) participou na tarde do dia 13 
de março de audiência no Ministério da 
Educação (MEC), em Brasília. O evento 
ocorreu na Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior 
(Seres), do MEC, e foi conduzida pelo 
diretor de Política Regulatória, Marcos 
Heleno Oliveira, e pela diretora de 
Supervisão da Educação Superior, 
Leililene Antunes.

  A Seres promove a elevação da 
qualidade do ensino por meio do 

estabelecimento de diretrizes para a expansão e a avaliação de qualidade de 
cursos e instituições. A atual gestão do MEC defende a desburocratização e a 
redução da intervenção do estado na direção da autorregulação.

  Na ocasião, os reitores apresentaram dados do alcance das 
universidades estaduais em termos de matrículas na graduação e pós-graduação 
no País, além da forte característica de alcançar o interior dos estados. 
Reivindicaram, principalmente, a garantia da participação nos editais e na 
elaboração das normas de regulação da educação superior, que tradicionalmente 
são de exclusiva abrangência das universidades federais. E, por fim, chamaram 
atenção para o risco da autorregulação de mercado para a qualidade nas 
instituições públicas.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Uema, com alterações.



ABERTAS AS INSCRIÇÕES PARA O 64º FÓRUM NACIONAL 
DE REITORES DA ABRUEM
 A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem) está com inscrições abertas para o 64º Fórum Nacional de 
Reitores da Abruem. O evento será organizado pela Universidade de Rio Verde 
(UniRV).

 O Fórum será realizado entre os dias 22 e 25 de maio, na cidade de Caldas 
Novas, GO, no Hotel Ecologic Ville Resort. A temática a ser discutida é 
"Sustentabilidade Financeira das IES da Abruem".

 Na oportunidade, haverá oito relatos de experiências exitosas das IES 
afiliadas com assuntos afins ao tema central do Fórum. As instituições com 
interesse em compartilhar suas experiências deverão encaminhar à Abruem o 
título, o nome do apresentador e um resumo até o dia 20 de abril. 

 As fichas de inscrições para o Fórum devem ser encaminhadas ao e-mail 
abruem@gmail.com também até 20 de abril.

 

REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE MARÇO FOI REALIZADA 
NO DIA 13
 Foi realizada na sede da Abruem em Brasília, no dia 13 de março, a segunda 
reunião administrativa de 2019 da Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem). 

 Em pauta estavam assuntos relativos à próxima reunião administrativa da 
Abruem, a ser realizada em Foz do Iguaçu, PR, nos dias 25 e 26 de abril, e relatos 
das audiências nas Embaixadas da Argentina e Chile, realizadas no dia 12 de 

março. Além disso, foram discutidas 
algumas temáticas a serem levadas a 
reuniões no Ministério da Educação e no 
Conselho Nacional de Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico (CNPq).  

O principal assunto debatido foi a "Defesa 
da universidade pública". O reitor da 
Universidade Estadual do Maranhão, 
afiliada da Abruem, Gustavo Pereira da 

Costa, participou da reunião e destacou que as Instituições de Ensino Superior, 
com o apoio da Abruem, estão unidas e defenderão seus propósitos. 
"Enfrentaremos juntos em nível nacional qualquer ataque à autonomia, ao 
financiamento e à liberdade acadêmica", esclareceu o reitor.

Fonte: Assessoria de Comunicação Social da Abruem com informações da Uema

PRESIDENTE DA ABRUEM E REITORES DO BRASIL TODO 
SE REÚNEM COM JAIR BOLSONARO

 O presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, receberam no dia 14 de março, no Palácio do Planalto, em Brasília, o 
presidente da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem), Haroldo Reimer, o presidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras (Crub), Benedito Guimarães, e diversos representantes 
de segmentos da educação.

 A comitiva de reitores apresentou propostas para a superação dos 
recorrentes problemas da educação brasileira. Na oportunidade, foi encaminhado 

o mesmo documento já entregue, em fevereiro, ao ministro da Educação, Ricardo 
Vélez. O documento apresenta a pauta comum dos diversos segmentos 
educacionais, destacando a preocupação dos reitores com a manutenção dos 
programas que valorizam as licenciaturas e a criação de políticas públicas que 
promovam a ampliação do acesso ao Ensino Superior.

 Entre as pautas abordadas estão ações para cumprir as metas do Plano 
Nacional de Educação (PNE); defesa da autonomia universitária; e avaliação e 
fortalecimento do processo de formação de professores. Foi explanado também 
aos presentes o cenário nacional da educação e as principais dificuldades 
encontradas, no atual momento, pelas Instituições de Ensino Superior. A comitiva 
também se colocou à disposição do Governo Federal para um trabalho conjunto.

 Compuseram a comitiva o vice-presidente do Crub, Luiz Pedro San Gil; o 
vice-reitor do Centro Universitário FEI, Marcelo Antonio Pavanello; a pró-reitora da 
PUC-RS, Maria Beatriz Balena; e a coordenadora geral da Unicamp, Teresa Dib. 
Estavam presentes também o presidente e a vice-presidente da Anup, Rubens 
Lopes e Elizabeth Guedes; os presidentes da Abiee, Silvio Iung, da Abruc, João 
Otávio Junqueira, e da Acafe, Günther Lother, além da vice-presidente da Anec, Ir. 
Adair Sberga, e da presidente do Comung, Carmem Lúcia Helfer.

Fonte: Assessoria de Comunicação da Abruem com informações do Crub
Fotos: Marcos Corrêa/PR

ABRUEM REALIZA VISITA TÉCNICA À UNIVERSIDADE 
ESTADUAL DO MARANHÃO
 Foi realizada entre os dias 13 e 15 de 
março visita técnica à Universidade Estadual 
do Maranhão (Uema) com o intuito de escolher 
o local para a realização do 65º Fórum 
Nacional de Reitores da Abruem, que será 
realizado em novembro deste ano. 

 O secretário executivo da Abruem, 
Carlos Roberto Ferreira, participou da visita. 
Ele foi recebido pela assessora de 
Comunicação Institucional da Universidade, 
Maura Cleia Araújo, e pela equipe de 
Assessoria de Cerimonial e Eventos da Uema. 

COMITIVA DA ABRUEM É RECEBIDA NO CNPQ
 

O presidente do CNPq, João Luiz Filgueiras, recebeu no dia 13 de março uma 
comitiva da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (Abruem). Na oportunidade, os reitores presentes apresentaram os 
números das universidades estaduais em termos de matrículas, de produção 
científica e de projetos estratégicos para o País. 

 Entre as pautas discutidas estão o aumento das cotas de bolsas, sobretudo 
de Pibic; a retomada do edital Universal do CNPq; o pagamento de editais que 
estão em atraso; o aumento de recursos para pesquisa; e a garantia de maior 
participação das Universidades Estaduais em editais setoriais, em razão de suas 
peculiaridades.

 Na oportunidade, o presidente da Abruem, Haroldo Reimer, apresentou a 
Associação ao presidente do CNPq e explanou sobre o contexto geral que tem sido 
enfrentado pelas Universidades Estaduais e Municipais. Os reitores presentes 
também tiveram a oportunidade de manifestar suas necessidades e expectativas. 

 Em sua fala, o presidente do CNPq enalteceu a atuação dos reitores e 
apresentou as diretrizes da gestão atual, dentro da política do Ministério de 
Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Ele afirmou que o principal objetivo 
é a recomposição do orçamento do CNPq, que foi duramente afetado pelo limite 
de gastos públicos e pela crise financeira, tarefa para a qual pediu o apoio político  
dos reitores. Ele ainda convidou a Abruem para contribuir na elaboração do 
orçamento de 2020 do órgão e apresentar detalhamento de suas propostas.

 O presidente do CNPq, que é oriundo do ITA, ainda destacou que a 
prioridade é apoiar projetos de pesquisa que gerem riquezas para o país e 
impactem positivamente na vida do cidadão comum. Na ocasião, João Luiz 
Filgueiras, defendeu, também, a captação de recursos privados para a pesquisa. 

 A avaliação geral acerca da reunião foi positiva como oportunidade de 
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