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 13 e 14 de junho de 2019 - Brasília - DF

Fórum Nacional 
de Reitores da ABRUEM

o Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
Regional e o Papel da Pós-graduação na 
Correção das Assimetrias

64º FÓRUM NACIONAL DE REITORES DA ABRUEM SERÁ 
REALIZADO NA PRÓXIMA SEMANA

 O 64º Fórum Nacional de Reitores da Abruem será realizado entre os dia 13 e 14 de 
junho em Brasília, DF. A temática desta edição, que ocorrerá no auditório da sede da Coor-
denação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), será "Desenvolvimento 
Cientí�co e Tecnológico Regional e o Papel da Pós-Graduação na Correção das Assimetrias".
O Fórum reunirá  reitores, vice-reitores, pró-reitores e representantes de universidades de 
todas as regiões do Brasil. A palestra de abertura, a ser ministrada pelo presidente da 
Coordenação, Anderson Correia, será "A Capes e o futuro da Pós-Graduação Brasileira", 
fazendo referência ao cenário da educação e da ciência e tecnologia no País.
 Ainda no dia 13, ocorrerá um workshop da Capes, que terá como palestrantes da 
Coordenação o diretor de Relações Internacionais, Mauro Luiz Rabelo, a diretora de Avalia-
ção, Sonia Nair Bao, e a diretora de Programas e Bolsas no País, Zena Martins. Após as 
apresentações, será aberto um espaço para o debate das temáticas abordadas. 
Às 17h, o Conselho Pleno da Abruem se reunirá para deliberações. 

Experiências
 Parte do segundo dia de evento será voltada para a troca de experiências das 
Instituições de Ensino Superior a�liadas à Abruem. 
Pela manhã, o reitor e a pró-reitora de Pesquisa e Ensino de Pós-graduação da Universida-
de do Estado da Bahia, José Bites e Tânia Maria Hetkowski, abordarão em suas falas a 
temática "UNEB Multicampi: a Interiorização e a Interdepartamentalização na Consolidação 
da Pós-graduação no Estado da Bahia".
 Pelo Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-Facef ), o pró-reitor de Pós-gra-
duação e Pesquisa, Sílvio Carvalho, explanará a respeito do "Programa de Pós-Graduação 
em Desenvolvimento Regional do Uni-Facef: Relato da Estrutura do Programa e seus 
Efeitos para a Comunidade Local". 
 Logo após, o reitor e o pró-reitor de Pós-graduação, Pesquisa e Inovação da Univer-
sidade de Pernambuco (UPE), Pedro Henrique de Barros e Sérgio Campello, respectivamen-
te, tratarão do tema "Programa da Excelência da Qualidade no Stricto Sensu da Universida-
de de Pernambuco".
 No período vespertino, as apresentações serão da Universidade Estadual do Rio 
Grande do Sul (UERGS) e da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). 
Com o tema "Análise sobre o Per�l dos Candidatos nos Cursos de Pós-Graduação Stricto 

Sensu na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul", o pró-reitor de Pesquisa e Pós-gra-
duação da UERS, Rafael Haag, relatará a experiência da Instituição. 
 Já a última apresentação do dia abordará "A Interiorização da Pós-Graduação no Rio 
Grande do Norte: transformando vidas e espaços", a ser ministrada pelo Pró-reitor de 
Pesquisa e Pós-graduação da UERN, José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti.

RNP e Pós-Graduação
 Ainda no dia 14 de junho, o presidente da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
(RNP), fará um relato a respeito do "Progresso das Ações da Rede". A RNP possui grande 
importância no cenário de ensino e pesquisa e sua infraestrutura de rede e serviços impac-
tam positivamente tanto as IES que utilizam os serviços da Rede quanto seus estados de 
origem. 
 Já para discutir o "Financiamento da Pós-Graduação", o Fórum receberá quatro 
importantes palestrantes: o presidente do Conselho Nacional das Fundações Estaduais de 
Amparo à Pesquisa (Confap), Evaldo Vilela; o presidente da Fundação de Amparo à Pesqui-
sa e Inovação do Estado de Santa Catarina, Fábio Zabot; o presidente da Fundação de 
Apoio ao Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do 
Sul, Márcio de Araújo; e o diretor Cientí�co da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvi-
mento Cientí�co e Tecnológico, Luiz Drudi.

Ao �nal das apresentações, serão realizados debates.
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Credenciamento

Solenidade de Abertura

TEMA: A CAPES e o Futuro da Pós-Graduação Brasileira
PALESTRANTE: Dr. Anderson Ribeiro Correia, Presidente da CAPES

Debates

Intervalo de Almoço

Workshop – CAPES

PALESTRANTES:
 Mauro Luiz Rabelo – Diretor de Relações Internacionais
 Sonia Nair Bao - Diretora de Avaliação
 Zena Martins - Diretora de Programas e Bolsas no País

Debates

REUNIÃO DO CONSELHO PLENO
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Experiências das IES da ABRUEM

TEMA: UNEB Multicampi: a Interiorização e a Interdepartamentalização na Consoli-
dação da Pós-graduação no Estado da Bahia
APRESENTAÇÃO: Prof. José Bites de Carvalho, Reitor da Universidade do Estado da 
Bahia e Profa. Tânia Maria Hetkowski, Pró-Reitora de Pesquisa e Ensino de Pós-gra-
duação

TEMA: O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional do Uni-FA-
CEF - Centro Universitário Municipal de Franca: Relato da Estrutura do Programa e 
seus Efeitos para a Comunidade Local
APRESENTAÇÃO: Prof. Silvio Carvalho Neto – Pró-reitor de Pós-graduação e 
Pesquisa do Uni-FACEF

TEMA: Programa da Excelência da Qualidade no Stricto Sensu da Universidade de 
Pernambuco
APRESENTAÇÃO: Prof. Pedro Henrique de Barros Falcão, Reitor da Universidade de 
Pernambuco – UPE e Prof. Sergio Campello Oliveira, Pró-reitor de Pós-graduação, 
Pesquisa e Inovação

Debates

TEMA: Relato de Progresso das Ações da RNP
PALESTRANTE: Nelson Simões, Presidente da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa 
- RNP

Debates

Intervalo de Almoço

TEMA: Financiamento da Pós-Graduação
PALESTRANTE: Evaldo Ferreira Vilela – Presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de Minas Gerais – FAPEMIG

PALESTRANTE: Fábio Zabot Holthausen – Presidente da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina - FAPESC

PALESTRANTE: Márcio de Araujo Pereira – Presidente da Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul 
- FUNDECT

PALESTRANTE: Luiz Drudi de Lacerda – Diretor Cienti�co da Fundação Cearense 
de Apoio ao Desenvolvimento Cientí�co e Tecnológico – FUNCAP

Debates

Experiências das IES da ABRUEM

TEMA: Análise sobre o Per�l dos Candidatos nos Cursos de Pós-graduação Stricto 
Sensu na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul
APRESENTAÇÃO: Prof. Rafael Haag, Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-graduação da 
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul - UERGS

TEMA:  A Interiorização da Pós-Graduação no Rio Grande do Norte: transformando 
vidas e espaços.
APRESENTAÇÃO: Prof. José Rodolfo Lopes de Paiva Cavalcanti, Pró-reitor de 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade do Estado do Rio Grande 
do Norte - UERN

Debates

Encerramento

14/06/2018 (quinta-feira)

09h00

10h30

11h00

11h40

12h10

14h00

16h00

17h00

18h00

18h30



 A Câmara de Internacionalização e Mobilidade da Associação Brasileira das Universidades 
Estaduais e Municipais (Abruem) lançará no dia 12 de junho o edital para o Programa de Mobilidade 
Nacional (PMN) 2019/2. As inscrições poderão ser feitas entre 12 e 26 de junho. Podem participar 
estudantes de graduação regularmente matriculados em Instituições de Ensino Superior (IES) Esta-
duais e Municipais que aderiram ao PMN no período indicado e que cumpram os requisitos obriga-
tórios do edital a ser publicado.  

 O PMN tem como objetivo promover intercâmbio de estudantes de graduação dentro do 
próprio Brasil. A oportunidade de vivenciar diferentes métodos pedagógicos e didáticos, conhecer 
diferenças e costumes regionais, participar de atividades estudantis complementares e adentrar em 
projetos de extensão e pesquisa em diferentes centros educacionais distribuídos em todo o territó-
rio nacional são signi�cativos para ampliar as dimensões de formação do estudante brasileiro e 
colaborar para o desenvolvimento regional e nacional. 

Como Funciona
 O Programa abre dois editais anualmente para a seleção de estudantes de graduação interes-
sados em fazer intercâmbio nacional. O candidato deve se inscrever na instituição em que pretende 
fazer a mobilidade e cumprir os requisitos necessários explícitos no edital de seleção.

 Fica a cargo das instituições de ensino participantes criar programas de bolsas para apoio à 
mobilidade nacional no sentido de democratizar o acesso do estudante ao intercâmbio, que dura 
entre 6 e 12 meses. O candidato não terá despesas com custos operacionais do programa, somente 
despesas pessoais como moradia, alimentação e transporte. 

Seleção
 Os estudantes que tenham interesse na mobilidade nacional devem identi�car quais das 
universidades oferecem os cursos nos quais eles estão atualmente matriculados. A lista será publica-
da junto com o edital. Com a escolha feita, o estudante deve entregar no departamento responsável 
pela mobilidade em sua universidade os documentos exigidos para participar do PMN. 

 Os interessados em fazer a mobilidade devem apresentar um plano de estudos aprovado 
pelo coordenador do curso de origem, bem como uma carta de recomendação assinada pelo depar-
tamento da universidade de origem, para a IES escolhida. A seleção seguirá a ordem de recebimento 
das inscrições.

Cronograma

21 de maio a 07 de junho de 2019
Captação das vagas a serem ofertadas em 2019/2 junto 
às IES que desejam participar do programa.
Período de aprovação do edital único.

10 de junho a 12 de junho de 2019 Tabulação das vagas e publicação do edital no site o�cial.

12 de junho a 26 de junho de 2019
Prazo para Inscrição na Mobilidade com o coordenador 
da IES de origem, observando o Edital Único.

27 de junho a 12 de julho de 2019

A partir de agosto de 2019 Início das aulas conforme calendário acadêmico de cada IES

Prazo de análise das candidaturas pelas IES de destino.
Prazo para envio da Carta Aceite ou Carta Recusa para a 
IES de origem.

Programa de Mobilidade 
Nacional 2019/2

Mobilidade 
abruem


