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 A Associação Brasileira dos Reitores das Universidade Estaduais e Municipais 
realizou no último dia 10 de abril uma reunião administrativa excepcional. A 
reunião foi realizada na sede da Abruem, em Brasília. 

 Na oportunidade, o presidente da Abruem, Haroldo Reimer, pediu licença 
das atividades da Associação. Neste período, o vice-presidente, Antônio Guedes 
Rangel Junior, ficará no exercício da presidência. 

 Entre os outros assuntos tratados estão a defesa do ensino superior público 
e os preparativos para uma reunião na sede da Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes).

REUNIÃO DE ABRIL SERÁ REALIZADA NA PRÓXIMA 
SEMANA
 A reunião mensal da Abruem do mês de abril será realizada nos dias 25 e 26, 
no Bourbon Foz do Iguaçu Business Hotel, na cidade de Foz do Iguaçu, PR. Mais de 
40 participantes, entre vice-reitores e assessores de relações internacionais das 
universidades associadas à Abruem já confirmaram a participação no evento. O 
Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) também já confirmou 
presença. 

 O objetivo principal da reunião é preparar a interlocução para a Missão 
Internacional da Abruem de 2019, que visitará Argentina e Chile em setembro 
deste ano. Entre as temáticas a serem abordadas na reunião está um histórico das 
missões internacionais da Abruem e seus resultados, bem como o levantamento e 

discussão das áreas prioritárias para cooperação com Argentina e Chile. 

 A Unicentro, a UEPG, a Unioeste, juntamente com o Campus de Foz do 
iguaçu são parceiras da Abruem na realização da reunião em Foz do Iguaçu. 

FÓRUM NACIONAL DOS REITORES SERÁ REMARCADO
 O 64º Fórum Nacional de Reitores da Associação Brasileira dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), que seria realizado no final do mês 
de maio na cidade de Caldas Novas, Goiás, será remarcado. Excepcionalmente, o 
Fórum será realizado no mês de junho, em Brasília, e em um formato diferenciado.  
 Assim que as novas datas e local forem definidos, a Abruem divulgará novas 
informações.  

ABRUEM SE REÚNE COM A CAPES 
 Membros da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais 
e Municipais se reuniram no último dia 10 de abril com o presidente da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, Anderson Correia. 
Durante a reunião, a Associação entregou ofício à Capes com algumas propostas.

 O diálogo proposto pela Abruem é o de reavaliação da política de 
pós-graduação brasileira no intuito de aprimorar os processos e assegurar o 
atendimento das demandas da sociedade. Neste sentido, foram propostas à Capes 
algumas pautas de diálogo, como a realização de um diagnóstico da 
pós-graduação, pesquisa, inovação e internacionalização das universidades 
estaduais e municipais.

 Além disso, foi proposta a união de forças intersetoriais em torno do pedido 
de revisão de cortes orçamentários do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicação e do Ministério de Minas e Energia e solicitada a retomada do 
financiamento, via Capes, às ofertas Minter e Dinter. Entre as demandas 
repassadas também está a retomada da política de internacionalização com editais 
que atendam às expertises das instituições de ensino superior.

 Entre as autoridades que participaram da reunião, estavam  o reitor Antônio 
Guedes Rangel Junior, Presidente em exercício, os reitores da UEMA, da UEPG, da 
UERN e da Unemat, Gustavo Pereira, Miguel Sanches, Pedro Fernandes e Rodrigo 
Bruno Zanin, respectivamente, além do vice-reitor da UEMS, Laércio Carvalho
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