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APRESENTAÇÃO

npresente relatório representa as ações desenvolvidas pelo CRUB,
‘fiao longo do período de março/93 a outubro/94, cujo empenho
correspondeu em dar continuidade às atividades inerentes ao
órgão e em ampliar sua base de envolvimento, não só no âmbito das
1ES, mas com órgãos governamentais e entidades representativas da
sociedade civil.
A organização deste relatório está centrada no agrupamento das
atividades empreendidas, segundo os princípios norteadores de atuação
do Conselho: ação política, ação integradora, ação mediadora, ação
articuladora, ação divulgadora, ação colegiada e ação operacional.
As informações a seguir relacionadas são o testemunho de que a
caminhada empreendida expressa a crescente credibilidade do órgão,
contribuindo para o fortalecimento do seu prestígio político e do seu
desempenho técnico.
Merece ser ressaltada a efetiva colaboração das IES filiadas, do
trabalho dedicado dos membros do Diretório Executivo e do eficiente
desempenho da Secretaria Executiva, na concretização da proposta de
trabalho eleita para o período 1993/1995.

Reitor José Carlos Almeida da Silva
Presidente
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INTRODUÇÃO

nConselho de Reitores,
coerente com suas funções
conforme
básicas,
e
ações
as
demonstram
desencadeadas no período de um
ano e oito meses, procurou
participar, fundamentalmente, das
questões permanentes ligadas ao
ensino superior, assegurando
também sua participação em
ações voltadas para questões
emergenciais, sem perder de vista
os objetivos institucionais.
Como forma de fortalecer o seu
papel político, foram ampliados
os espaços junto aos poderes
constituídos e à sociedade civil,
pela do CRUB nos debates e no
encaminhamento de posição,
quando da realização da revisão
constitucional, pelo Congresso
Nacional, na questão da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação
Nacional no Senado Federal, na
elaboração do Plano Decenal de
Educação para Todos e do
Ensino a Distância, ambos
realizados pelo Ministério da
Educação e do Desporto.

Com efeito, ressalta-se todo o
empenho do Conselho no que
concerne aos movimentos sociais,
por meio da participação na Ação
da Cidadania contra a Fome, a
Miséria e pela Vida, ao fomento à
criação da rede interuniversitária
das relações do trabalho e ao
estudo da questão atinente à
formulação de propostas para as
políticas públicas nacionais.
O CRUB também ampliou o seu
papel integrador, visando a
fortalecer as universidades com o
apoio mútuo, enriquecendo-as
com a experiência compartilhada
e desenvolvendo o sentido da
cooperação, tendo em vista
maximizar recursos e minimizar
perdas. No período 1993/1994,
criou as condições para a
operacionalização da avaliação
institucional e intensificou a luta
pela
operacionalização
da
autonomia universitária, ambas
relacionadas com o compromisso
social das 1.ES e com a
multiplicação do seu esforço na
demanda de qualidade.
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Desta forma, o CRUB se fez
representar pelas Associações
(ANDIFES, ABRUEM, ANUP e
Fórum das Comunitárias) nas
comissões de estudos instituídas
pelo MEC sobre Avaliação e
Autonomia. Mais a mais, deu
continuidade à questão da gestão
universitária,
mediante
a
realização dos Cursos de
Especialização em Administração
Universitária, em convênio com a
OUI, realizados em julho de 1993
e de 1994, respectivamente, na
Universidade
Católica
de
Petrópolis e na Universidade
Federal de Alagoas.
Realizou, também, em convênio
com a OUI, o 10 Seminário
Nacional para Reitores, no
período de 25 a 27 de maio de
1994, tendo como anfitriã a
Universidade Metodista de
Piracicaba, abordando o tema: "A
Função do Reitor: Desafios e
Alternativas num País em
Transformação ".
A ação de articulação e de
período
no
integração,
1993/1994, foi desenvolvida pelo
CRUB, de forma permanente
com os segmentos, associações e

da
representativos
fóruns
educação superior. Destaca-se,
no particular, a reunião histórica
realizada no período de 21 a
27/06/94, em Portugal, entre o
CRUB e o CRUP - Conselho de
Reitores das Universidades
Portuguesas, que resultou na
assinatura de Acordo de
Cooperação, no plano do
intercâmbio entre as IES dos dois
países.
Merece também destaque o
Termo de Cooperação assinado
com a Fundação Biblioteca
Nacional, que tem favorecido a
aproximação das bibliotecas
aquela
universitárias
com
Fundação, no tocante à parceria
visando
desenvolvida,
à
implementação de projetos e
programas voltados para a
melhoria
dos
serviços
bibliotecários prestados pelas
ES, com reflexos nas áreas do
ensino, da pesquisa e extensão. É
notória a adesão das IES filiadas
ao referido Termo, na perspectiva
da efetiva operacionalização das
atividades propostas.
Ampliou-se a ação divulgadora,
não só por intermédio da
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publicação de seus periódicos
como a revista Educação
Brasileira e o SIUB, mas,
também, pela criação dos
Cadernos
CR UB,
Boletim
UNIBRASIL, CRUB Informa e
Informativos das Reuniões do
Diretório Executivo.
Na ação mediadora, acentua-se a
constante defesa dos recursos
consignados no orçamento da
União para as áreas da educação,
cultura, saúde, ciência e
tecnologia, por considerá-las
vitais para a concretização do
projeto de universidade brasileira.
Merecem destaque as ações
desenvolvidas junto aos relatores
do orçamento federal, e da
revisão constitucional, além de
gestões feitas junto ao Ministério
da Saúde, no caso específico dos
hospitais universitários, e no
encaminhamento de propostas ao
MEC quanto a gestões do

Programa de Crédito Educativo e
mensalidades escolares.
Assinale-se, ainda, no período
1993/1994, o processo de
participativo
trabalho
desenvolvido pelo CRUB, sob a
coordenação
do
Diretório
Executivo, valorizando a açjo
colegiada e a política coletiva. As
reuniões do Diretório Executivo,
as plenárias e as demais ações
desenvolvidas neste período
possibilitaram a consolidação do
CRUB como espaço de reflexão
comum a todas• as universidades
brasileiras, fortalecendo o sentido
democrático do pluralismo, na
perspectiva de uma educação
superior de qualidade.
No plano interno do CRUB há
que evidenciar o processo de
discussão que vem sendo levado,
de forma democrática, sobre a
reestruturação do CRUB e a ação
operacional desenvolvida para
informatizar a sede do órgão e as
associações de segmentos.
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2. - PLANO DE AÇÃO 1993/1995
O Diretório Executivo, na 183' Reunião
realizada nos dias 10 e 11/03/93, em Brasília,
submeteu à apreciação das LES as definições
referentes às linhas programáticas prioritárias
elencadas, a seguir explicitadas, objetivando
propiciar o debate enriquecedor com a
comunidade acadêmica universitária e, a
partir daí, reunir contribuições e sugestões
para o anteprojeto do Plano de Ação do CRUB, no período 93/95,
compreendendo:
• Como prioridades básicas comuns a todas as ES: . Autonomia
Universitária - definição de estratégias para encaminhamento de
propostas que concretizem a sua operacionalização; . Avaliação
Universitária - busca de condições para a sua implementação
imediata, a partir do documento aprovado na Plenária de Sergipe e
de projeto já elaborado pelo CRUB.
• Como prioridade restrita a algumas instituições: criação de uma
comissão permanente do Diretório, para acompanhar a problemática
dos hospitais universitários. Ficou prevista a participação do CRUB
na apresentação de proposta sobre o tema "Hospital Universitário e
o Sistema Único de Saúde-SUS", na reunião do dia 30/03/93, em
Fortaleza-CE, promovida pelos Ministérios da Saúde e da Educação
e do Desporto.
Deliberou, ainda, como prioritárias, as seguintes ações:
• Participação na formulação de políticas públicas, concentrando
esforços na revisão constitucional; nos debates e aprovação da
L.D.B.; plebiscito, etc.
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
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• Fomento às ações com vistas a transformar o CRUB em fórum
permanente de debates sobre questões relevantes para a sociedade
brasileira, tais como: Educação Superior, Cultura, Ciência e
Tecnologia e Meio Ambiente. Nesta perspectiva, o Diretório
decidiu aprovar a participação do CRUB no "Movimento da Ação
da Cidadania, contra a Fome, a Miséria e pela Vida".
• Definição de um Programa de Cooperação:
- Incremento às ações de intercâmbio e cooperação com
organismos nacionais e internacionais, com vistas a fortalecer a
qualificação de recursos humanos, com ênfase na formação de
dirigentes e lideranças universitárias, através de cursos,
treinamentos, troca de experiências entre instituições, etc.;
além de propiciar geração e transferência de tecnologias e a
interligação das universidades brasileiras às redes internacionais
de informações.
- Desenvolvimento de estudos e ações conjuntas do CRUB sobre
a questão da conversão da dívida externa, para beneficiar a
educação.
-

Implantação de um centro de informações ou de um sistema
referencial de informações para democratizar o acesso às
agências de fomento nacionais e internacionais e oportunidades
de convênios e projetos.

- Delineamento de interface do CRUB com as Associações das
IES, para o desenvolvimento de ações que ampliem e
consolidem o intercâmbio, a cooperação e ação política
coletiva entre as IES integrantes do CRUB, entre o Conselho e
as Associações, entre as próprias Associações, respeitadas as
peculiaridades dos segmentos e das instituições, buscando o
fortalecimento e respaldo político às Associações das IES,
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
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através da conciliação de ações comuns mais amplas, voltadas
para o desenvolvimento das universidades brasileiras, ao lado
de um compromisso com questões específicas.
• Criação de instrumentos,visando ao fortalecimento do CRUB e das
IES associadas, como assessorias especiais: Parlamentar,
Internacional e de Comunicação e Marketing, além de consultorias
especializadas para estudos e proposição de ações sobre a
educação, ensino superior e demais questões nacionais relevantes.
• Redefinição das reuniões do CRUB: em relação às plenárias, quanto
à sua periodicidade, frequência e ternário, com prioridade para as
questões estruturais, objetivando traçar um plano de fortalecimento
do sistema universitário brasileiro; instalação de reuniões periódicas
de trabalho sobre temas e/ou questões específicas envolvendo as
IES e as Associações, em função de sua área de interesse.
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3. - ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
3.1. - Ação Política

po

1j

Considerada relevante para o fortalecimento do
Ç qO prestígio político do CRUB, esta linha de ação
1 " desdobra-se no desenvolvimento de estratégias de
engajamento e de ampliação da participação do
órgão em temas de grande alcance para a educação e
para a sociedade civil e o Estado.

3.1.1. - Revisão Constitucional
O tema da revisão constitucional foi objeto de exame e debate por
parte do Conselho, no período 93/94, tendo o mesmo constado de três
reuniões do Diretório, o que possibilitou o desenvolvimento de várias
ações junto ao Legislativo e ao Executivo.
Na 185a Reunião do Colegiado realizada em Natal-RN, no dia
03/05/93, o Diretório recomendou que cada IES iniciasse o processo
de discussão sobre o assunto, e que as sugestões e demais
contribuições fossem enviadas ao CRUB. Nesta ocasião, foi acertada a
constituição de uma comissão de estudos, composta pelos seguintes
professores:
Antônio Palhares Moreira Reis
Elieser Rizzo de Oliveira
José Elias Dubard de Moura Rocha
Vicente Barreto

UFPe
UNICAMP
UNICAP
UGF

A referida comissão, bem como as associações dos segmeillos
levantaram subsídios que auxiliaram o CRUB no encaminhamento dos
pleitos das universidades, no tocante à revisão constitucional.
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Além disto, tanto o Secretário-Executivo do
MEC, Prof. Rubens Vianello, como o Secretário
da SESu/NIEC, Prof. Rodolfo Joaquim Pinto da
71y- Luz, encaminharam correspondência ao CRUB
•C• solicitando-lhe até o dia 28/09/93 o
O
/,
•O
encaminhamento de sugestões nas áreas de
`tit U
Educação e Desporto e assuntos correlatos, sob a
forma jurídica de emendas para a revisão da Constituição, com base no
Art. 30 do Ato das Disposições Transitórias.
O

Ao mesmo tempo, o CRUB foi convidado para participar de reunião
sobre o referido assunto. Durante a 189a Reunião ocorrida em Brasília,
no dia 28/09/93, os membros do Diretório recomendaram que o
Conselho encaminhasse correspondência à SESu, registrando sua
posição contrária à revisão constitucional pela inoportunidade da sua
efetivação. Diante disto, o Conselho encaminhou várias
correspondências não só ao Poder Executivo, como ao Legislativo,
demonstrando as apreensões do Colegiado, notadamente, quanto à
garantia das conquistas consagradas pela Constituição de 1988.
Assim, diante da perspectiva de alterações no
capítulo da Educação em vigor, o Presidente
do CRUB, tendo convidado os Presidentes das
Associações e contando com a presença dos
\adQrla
representantes da ANUP e da ABESC esteve
em audiência, no dia 11/01/94, com o
deputado Nelson Jobim, relator da revisão
constitucional. Nessa ocasião, apresentou ao referido parlamentar a
preocupação das universidades e as propostas que mereciam ser
defendidas no Congresso Nacional, como:
• manutenção da vinculação dos percentuais para a educação;
• manutenção do princípio da autonomia universitária;
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
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• continuidade da vinculação das universidades federais ao governo
da União e
• manutenção da gratuidade do ensino público.
Para solicitar o apoio às questões acima pontuadas a Presidência do
CRUB enviou correspondências aos congressistas e ministros de
Estado, solicitando o devido apoio às mesmas.
Por ocasião da 191' Reunião do Diretório realizada no Rio de JaneiroRJ, nos dias 24 e 25/02/94, o Colegiado convidou e teve a honra de
receber o senador João Calmon, que conclamou o CRUB a defender a
manutenção do art. 212 da Carta Magna, junto ao Congresso Nacional.
Nessa oportunidade, o Presidente do CRUB apresentou ao Diretório e
ao eminente parlamentar a ação já desenvolvida pelo Conselho, no
tocante a este assunto.
Posteriormente, com o objetivo de
debater uma estratégia política junto ao
\'ab
Congresso, ao poder Executivo e à
O
mídia, concernente ás ameaças contidas
0 no bojo da revisão constitucional e do
Plano de Estabilização Econômica e,
principalmente, às perspectivas de desvinculação de recursos para a
educação, a extinção da gratuidade, a estadualização e o orçamento, o
Diretório Executivo se reuniu no dia 16/03/94, em Brasília, na 192'
Reunião, quando:

-á0 Iris11,

o Contou com a participação do ministro da Educação e do Desporto,
Prof. Murílio de Avellar Hingel, ocasião em que foram apresentadas
as gestões mantidas pelo MEC com os parlamentares e o relator da
revisão deputado Nelson Jobim, tendo em vista a manutenção das
conquistas e dos avanços já conseguidos. As contribuições trazidas
pelo Senhor Ministro ao Diretório, sobre a revisão constitucional,
sustentaram o posicionamento do Colegiado de que a exigüidade de
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
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tempo não permitiria atingir o Capítulo da Educação, reforçando a
ação do CRUB, que foi, desde o início, acompanhar a tramitação da
matéria no Congresso Nacional, além de firmar posição quanto à
manutenção das conquistas alcançadas na Constituição de 1988.
• Definiu a pauta e as estratégias da audiência com o ministro do
Planejamento, Beni Veras. Nessa ocasião, foram apresentadas
posições defendidas pelas universidades como:
• alteração do dispositivo constitucional que veta a contratação
de professores estrangeiros pelas universidades e instituições
de pesquisa;
• manutenção do princípio da autonomia universitária;
• vinculação das universidades federais ao governo da União e
• manutenção da gratuidade do ensino público.
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3.1.2 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
A atuação do CRUB, nesta questão de tamanha relevância, é registrada
em diversos momentos pela participação efetiva do órgão na defesa de
um Projeto de Lei que expresse os reais interesses da educação, em
geral, e do ensino superior, em especial.
No ínício da gestão, o 'Presidente participou de uma reunião com a
comissão da LDB do Congresso Nacional, mobilizando, em seguida, as
universidades para a discussão interna do tema e da nova versão do
Projeto de Lei enviada pelo CRUB às lES.
Face à convocação do Presidente do CRUB, pela Comissão de
Educação do Senado Federal, para em audiência pública, oferecer
contribuição ao Projeto de Lei N°. 101/93, que fixa as diretrizes e
bases da Educação Nacional, o Conselho realizou em Brasília, nos dias
1°. e 2/09/93, a 188' reunião do Diretório Executivo, visando a
pontuar os itens essenciais ao conjunto das universidades filiadas.
Deliberou-se, nessa ocasião, que o CRUB defendesse as emendas de
consenso entre os segmentos, bem como o Projeto de Lei oriundo da
Câmara dos Deputados, tendo em vista a forma democrática corno o
seu texto foi construído, ao longo de quase cinco anos, e que o Senado
fosse conclamado a aperfeiçoá-lo, apresentando um menor número de
emendas ao referido Projeto de Lei.
Deliberou-se, também, sobre a oportunidade de participação das
associações na apresentação de questões específicas dos seus
segmentos, na referida reunião de debates do Senado Federal, após a
apresentaçãá do CRUB.
A participação do Presidente do CRUS na reunião da Comissão de
Educação do Senado, realizada em 09/09/93, defendendo pontos
cruciais para o ensino superior e a divulgação imediata do seu
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
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pronunciamento às filiadas, fizeram com que estas reiterassem
propostas junto ao Legislativo, dando força e organicidade à luta em
defesa de uma lei que sirva, efetivamente, à sociedade brasileira.
Dando continuidade a esta ação, o CRUB tem acompanhado a
tramitação do Projeto de Lei no Congresso Nacional e estado atento às
necessidades de intervenção pelas universidades.
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3.1.3 - Plano Decenal

„r 0 Convidado, em 18/03/93, pelo Ministério da
0j
,',
1D
->2s20, Educação e do Desporto a participar do Comitê
% AoS Consultivo, visando à elaboração do Plano Decenal
de Educação para Todos, o CRUB esteve presente
em todas as etapas do trabalho, quer através da sua Presidência ou de
sua assessoria.
Nesse sentido, foi de grande importância a participação do Presidente
na "Semana Nacional de Educação para Todos", em que o NEC
buscou consolidar as contribuições advindas das diversas instituições
integrantes do Comitê Consultivo. Na ocasião, o CRUB foi um dos
signatários do Compromisso Nacional de Educação para Todos, tendo
sido apresentado o documento: "Indicativos para unia proposta de
ação - Universidade/Educação Básica", divulgado a todas as IES.
Da mesma forma, o CRUB se fez representar pelo seu
Vice-Presidente Reitor Hésio de Albuquerque
Cordeiro, na reunião promovida pelo MEC, com a
participação dos órgãos não-governamentais, em
29/10/93, quando foi apresentada a contribuição do.4
& s‘c,g,
Conselho, visando ao aperfeiçoamento do Plano
Decenal, a partir dos subsídios enviados pelas universidades.
Simultaneamente, o Conselho, através de sua Secretaria Executiva,
organizou documentos - "Ações em Desenvolvimento nas
Universidades, referentes à Educação Básica", com os dados oriundos
das IES, em 1993 e 1994. O CRUB continuará o processo de
atualização dessas informações, face à relevância do assunto. Com uma
oferta de serviços extremamente rica e diferenciada, constando de
projetos, experimentos e outros, verifica-se que as universidades têm
intensificado as suas ações em prol da educação básica, motivando o
CRUB a publicar estas informações, na próxima edição "Cadernos
CRUB".
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Por ocasião da Conferência Nacional de Educação para Todos
realizada em Brasília, no período de 29 de agosto a 02 de setembro de
1994, registra-se, novamente, a participação do CRUB, através de seu
Presidente, quando foi convidado a integrar um dos painéis sobre o
tema: "Estratégias de Sustentação e Continuidade da Política de
Educação para Todos: Pressupostos do Acordo Nacional". Na
oportunidade, o Conselho de Reitores, como representante de parcela
significativa das universidades brasileiras, reiterou o seu propósito de
contribuir com os sistemas de ensino, para a elevação dos padrões de
qualidade da educação básica, e para a superação dos graves
problemas que afetam esta área.
Por outro lado, foi também demonstrado que as universidades têm
assumido a sua participação na implementação do Plano Decenal, quer
na sua função de ensino, pesquisa ou extensão, razão pela qual o
Presidente do CRUB subscreveu o "Acordo Nacional de Educação
para Todos", juntamente com os demais participantes, no dia 02 de
setembro de 1994.
Posteriormente, é dado mais um passo na concretização dos termos do
Compromisso Nacional da Educação para Todos e do Acordo feito
durante a Conferência Nacional de Educação para Todos, através da
formalização do Pacto pela Valorização do Magistério e Qualidade da
Educação, no qual o CRUB é um dos representantes da sociedade
civil.
O referido Pacto foi firmado no dia 19 de outubro de 1994, na
presença do Excelentíssimo Presidente da República.
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3.1.4 - Ensino a Distância
O CRUB, como representante de diferentes instituições de ensino, e
ciente das potencialidades do sistema universitário brasileiro, no campo
do ensino a distância, vem participando efetivamente da programação
levada a efeito, no âmbito do MEC, que visa a
ampliar as perspectivas de integração das IES nesta
área.
11)1
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As alternativas que se apresentam e os projetos que
várias universidades têm se lançado motivaram a
atual gestão a se posicionar, favoravelmente, nessa
cooperação, de modo a somar experiências e discutir
novas propostas.

Por isso, o CRUB se fez representar pelo seu Presidente, na abertura
de um seminário realizado no dia 11 de março de 1993; em Brasília,
para estudar perspectivas de participação brasileira na programação
educativa a ser ofertada, através do Satélite Hispasat.
Nessa ocasião, foi constituído um grupo de trabalho, no qual o CRUB
participa, juntamente com o MEC, Fundação Roquette Pinto,
Ministério das Comunicações, EMBRATEL, TELEBRAS, Ministério
das Relações Exteriores, visando a estudar o Projeto de Televisão
Educativa lberoamericana, sob a responsabilidade inicial de uru grupo
formado pela Argentina, Cuba, Equador, Espanha e México.
O Conselho manifestou interesse em participar da
programação da Associação de TV Educativa
Sb C:1‘92,\
1beroamericana, incumbida da gestão do projeto,
que prevê também consorciar com universidades e V‘O'
instituições daqueles países, especialmente as
oriundas do Mercosul, para a produção de novos programas, que
respondam às necessidades de educação e treinamento da região.
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 93/94. Pág 22

Houve oferta da Associação em contribuir no financiamento de custos
de tradução, dublagem e legendas dos programas educacionais, além
do interesse da UNESCO em apoiar as iniciativas das instituições
brasileiras na área de Educação a Distância.
Completando mais uma etapa desta ação, o Conselho é um dos
signatários do Protocolo de Cooperação firmado em 26 de maio de
1993, entre o MEC e o Ministério das Comunicações, com a
participação do CONSED e da UNDIME, visando ao desenvolvimento
de um Sistema Nacional de Educação a Distância.
Dada a importância do assunto para o conjunto das universidades, o
Conselho, na 186a Reunião do Diretório realizada em Brasília-DF, no
dia 22 de junho de 1993, procurou analisar e discutir algumas questões
pertinentes à Educação a Distância, consubstanciadas no Protocolo de
Cooperação, face à constituição do Consórcio Interuniversitário de
Educação Continuada e a Distância. Nesta ocasião, esteve presente ao
Diretório, o Prof. Rubens Vianello, ex-Secretário Executivo do MEC,
expondo os termos do referido consórcio, que visa à educação
continuada em nível avançado e intermediário, bem como à
capacitação de professores nos três níveis de ensino, à pesquisa e ao
desenvolvimento no uso das novas tecnologias, no processo de ensino
e aprendizagem.
Dentro desse contexto, a universidade brasileira, TrnbathOild °
,
mediante Termo de Cooperação n° 004/93, de
03/10/93, assumiu o compromisso com o MEC de tfl
ParCerI9
coordenar, na área de formação de recursos humanos,
o referido consórcio de universidades, dando prioridade, em sua
primeira fase, à capacitação de professores da Educação Básica.
Na sua fase experimental, o Consórcio terá como sede a Universidade
de Brasília, através da sua área de Tecnologias Avançadas de
Aprendizagem, em estreita articulação com o Centro de Educação
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Aberta, Continuada e a Distância, com o Centro de Informática no
Ensino Superior, com o Centro de Produção Cultural e Educativa, em
colaboração com os departamentos e demais unidades.
Várias universidades públicas já assinaram o Termo de Convênio, que
poderá favorecer o estabelecimento de mecanismos de cooperação
entre elas, para o desenvolvimento dos programas a serem realizados
com a mais ampla participação de instituições.
O presidente do CRUB participou na UnB, no dia 26 de junho de
1994, juntamente com representantes do MEC, Ministério da Cultura,
Ministério das Comunicações, Ministério da Ciência e Tecnologia,
Ministério da Saúde, UNESCO, entre outros, da instalação da ia fase
do Consórcio, que, inicialmente, está apoiando quarenta e seis
universidades e, posteriormente, apoiará as demais IES, para que
façam ensino a distância.
O CRUB vem acompanhando, através de seu representante, ProP
Maria Rosa A. Magalhães - UnB, as etapas da operacionalização do
referido consórcio.
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3.1.5 - Setor Produtivo

o
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A cooperação institucional CRUB/CNVIEL
remonta a 1986, quando foi assinado um Protocolo
O de Cooperação, visando futuras ações conjuntas universidade e empresa.
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.Não foi sem razão que o CRUB, mediante
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informações acumuladas ao longo destes anos, tem
procurado ampliar essa .parceria, por compreendê-la de fundamental
relevância para a definição de caminhos e o desenvolvimento de ações
que contribuam para o fortalecimento da relação universidadeempresa.
Como decorrência do Acordo inicial, evidenciaram-se as múltiplas
possibilidades de inserção das universidades, em projetos e programas
que propiciem à universidade transformar o saber acumulado, em
conhecimento aplicado ao bem estar social.
Assim, ampliar a parceria, não só com o setor produtivo, mas com
outros organismos voltados para o desenvolvimento integrado, tem
sido a forma adotada pelo CRUB, nesta gestão, através de acordos
adicionais.
Merece destaque o Acordo CNI/MEC/CRUB, de janeiro/93, que
prevê, entre outras ações, a definição de formatos pedagógicos, cursos
acadêmicos e a redução do desperdício e da distância entre os sistemas
educacionais e da produção.
Outro momento em que a participação deste Conselho ocorreu, foi
quando da subscrição do Acordo originalmente celebrado com os
Ministérios da Integração Regional, Indústria, Comércio e Turismo,
Educação e Desporto, bem como a CNI, envolvendo o IEL, o SENAI,
o SESI e seus órgãos técnico-especializados, além do SEBRAE, da
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FINEP e dos Bancos do Nordeste e da Amazônia, para a implantação
do Programa de Educação pela Qualidade.
O presidente do Conselho participou da cerimônia de assinatura do
citado acordo, quando afirmou que a universidade brasileira participará
da caminhada, oferecendo propostas concretas para melhoria da
qualidade de vida da nossa sociedade.
Na perspectiva da interação entre os processos educativo e produtivo,
articulando projetos econômicos autosustentáveis, com previsão de
dividendos sociais, outros projetos são propostos pelo IEL, como o
Pégaso e Raízes do Amanhã, os quais foram enviados a todas as IES
filiadas, para conhecimento e discussão no mundo acadêmico.
Com o objetivo de dar maior organicidade e favorecer o
acompanhamento das ações oriundas do Termo de Adesão ao
Protocolo de Cooperação, foram indicados, a partir de 1993, vários
dirigentes de universidades, de diferentes segmentos, para representar
o CRUB, em vários comitês e subcomitês, como: - Programa
Brasileiro de Qualidade e Produtividade; - Pólos Agroindustriais; Política de Educação Infantil; - Criança e Bem-Estar Social; - Pesca,
Saúde na Empresa e Ensino a Distância.

CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 93/94. Póg 26

3.1.6 - Movimentos Sociais
Os movimentos que eclodiram no País, neste período,
vieram reforçar a vocação do CRUB, como órgão
Ação
sintonizado com as aspirações da sociedade e
da
Cidadania
incentivador das IES, na busca de uma adesão mais
efetiva aos movimentos sociais. Assim, na 183'
Reunião do Diretório, foi aprovada a participação do CRUB no
"Movimento da Ação da Cidadania conta a Fome, a Miséria e pela
Vida".

—
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Na 56' Reunião Plenária realizada em
Manaus, de 29 a 31 de março de 1993, os
oo reitores assumiram publicamente, na "Carta
t9
de Manaus", compromisso de engajamento
/77
na "Ação da Cidadania contra a Fome, a
Miséria e pela Vida", vinculada ao Movimento da Ética na Política,
colocando suas instituições e o saber nelas produzido a serviço dessa
dignificante causa.

e iik°

Reconhecida a importância da integração do Conselho nesta ação,
registram-se, nas pautas de diversas reuniões do Diretório Executivo,
informes e deliberações a respeito.
Assim, na 185' Reunião do Diretório, realizada em Natal/RN, no mês
de maio de 1993, foi sugerida a criação de comitês nas IES, de acordo
com instruções constantes de cartilha específica, que foi enviada a
todas as IES. O desenvolvimento dos trabalhos deveriam centrar-se nas
seguintes atividades:
• Elaboração de diagnósticos sobre as condições de vida da
população do País, especialmente daquela localizada na área de
abrangência da LES;
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• Realização de intercâmbio com outros centros de estudos nacionais
e internacionais, estimulando análises comparadas dos
detérminantes sócio - institucionais e de alternativas emergenciais de
enfrentamento da problemática;
• Incentivo à exploração do tema, através de diferentes perspectivas e
manifestações científicas e artísticas;
• Criação de canais de divulgação da produção docente e discente na
imprensa, em revistas científicas, publicações e boletins internos;
• Compromisso com a formação de profissionais qualificados para as
necessidades do País, quanto à expansão da ciência e tecnologia
aplicada à mudança no padrão atual de desenvolvimento da
sociedade brasileira;
• Promoção de avaliação de desempenho e impacto dos programas
governamentais e não-governamentais de combate à fome e à
miséria;
• Garantia da participação do corpo de alunos e professores na
prestação de serviços de extensão universitária, especialmente, para
as comunidades mais carentes.
O Diretório Executivo decidiu reunir-se no dia 22 de junho/93, em
Brasília-DF, para avaliar o andamento dos trabalhos já realizados pelas
IES. Foi solicitado o comparecimento dos reitores e dos
coordenadores para o lançamento oficial do "Movimento", que
ocorreria no dia 23 de junho, em Brasília-DF.
Portanto, no dia 22/06/93, na sede do CRUB, foi realizada a citada
reunião, com a presença dos membros do Diretório e do representante
do CRUB neste Movimento, Prof Antônio Ibafiez Ruiz, ex-Reitor da
UnB, que contou com a participação de 40 universidades, dos diversos
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segmentos, através de seus reitores, vice-reitores, pró-reitores e
professores.
No dia 23 de junho de 1993, o Presidente do CRUB participou,
também, de reunião na sede da OAB, para avaliar o Movimento e, à
tarde, no Congresso Nacional, participou do lançamento do mesmo.
Na 187 Reunião do Diretório realizada em Salvador, nos dias 13 e 14
de agosto de 1993, ficou deliberada a edição de informativo com as
notícias sobre o desenvolvimento das atividades dos comitês relativos
ao Movimento, bem como o levantamento e cadastro dos comitês
existentes nas IES, constando o nome dos coordenadores, os números
de telefone e de fax, como forma de facilitar a troca de informações.
Nessa reunião, o Diretório recomendou que as IES organizassem uma
semana de reflexão sobre a fome e a miséria no Brasil, durante o mês
de outubro/93, à semelhança do proposto para as escolas de 1° e 2°
graus.
Por fim, no dia 05 de outubro de 1993,
em Brasília-DF, reuniram-se os
coordenadores dos comitês de diversas
IES, onde foi possível promover o
intercâmbio das experiências e rediscutir
o papel da universidade nesse
Movimento.
A criação de comitês, nas diversas universidades, tem contribuído para
a consolidação do Movimento, em nível local e regional, na medida em
que as experiências, estudos, pesquisas e trabalhos com a comunidade,
dentre outros, forem repassados à sociedade, como alternativas de
solução para o problema da fome no País.
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Na 191' Reunião do Diretório realizada no Rio de Janeiro, nos dias 24
e 25 de fevereiro de 1994, o representante do CRUB nessa ação fez
um relato das atividades desenvolvidas pelas IES, através de seus
comitês.
Ficou, também, deliberada a criação de uma Secretaria Executiva de
Apoio à Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela
Vida/CRUB, composta pelos coordenadores das seguintes IES: UFG,
UnB, UFPr, UFF, UFSCar, USC e UFRN. A referida Secretaria, além
de facilitar a articulação com as universidades das respectivas regiões
ou estados, atuará no sentido de sensibilizar as [ES que ainda não se
engajaram no Movimento.
O Presidente do Conselho propôs o contato com os Presidentes das
Associações e Membros do Diretório, no sentido de solicitar o maior
engajamento das universidades, dos diferentes segmentos, no citado
Movimento.
Registra-se, a participação do CRUB, através de seu Presidente e do
ex-Reitor José Raymundo Martins Romêo - UFF, em reuniões na sede
do IBASE, com entidades civis e sindicais, sobre o "Movimento
Nacional contra Carestia e pelo Emprego", que visa à mobilização dos
vários segmentos sociais para um efetivo combate à inflação e pela
retornada do emprego no Brasil.
O informativo do IBASE, na Ação da Cidadania contra a Fome, a
Miséria e pela Vida, vem noticiando as atividades desenvolvidas pelos
diferentes Comitês, verificando-se uma ampla adesão das instituições
de ensino superior, que têm atuado em várias frentes, nessa legítima
luta pelos menos favorecidos.
Na perspectiva de um trabalho mais coordenado, em nível das regiões,
e tendo em vista a eleição de delegados para as Conferências
Estaduais, vários seminários regionais se sucederam ao longo do mês
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 93/94. Pág 30

de junho de 1994, e mais uma vez representantes das IES estiveram
presentes, relatando as variadas ações por elas desenvolvidas.
Nos dias 05 e 06 de julho de 1994, realizou-se em Brasília-DF, na sede
do CRUB, o Encontro Nacional de Comitês Universitários não só para
avaliar o andamento das atividades desenvolvidas, como preparar a
participação das universidades na Conferência Nacional de Segurança
Alimentar.
Além da participação da presidência deste Conselho nos Fóruns
ocorridos nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo, o CRUB esteve
presente, através de seu representante, na Conferência Nacional de
Segurança Alimentar, promovida pelo CONSEA, em Brasília, no
período de 18 a 24 de julho de 1994.
Mais uma vez, ficou evidenciado o papel das universidades no
processo de solução dos problemas causadores da miséria e da
exclusão social, mediante ações concretas de aplicação do saber
acadêmico, que estimulem propostas técnicas para a garantia da
segurança alimentar.
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3.1.7 - Mundo do Trabalho
O Conselho de Reitores, embora tenha registrado,
em anos anteriores, algumas aproximações com
instituições envolvidas com as questões do
Otrabalho, procurou, nesta gestão, intensificar essa
e
relação, diante das próprias transformações sociais
,
C)
surgidas no País, que clamam por um maior )).
'
engajamento instituicional. A universidade, atenta à
renovação, dos valores culturais, e como centro que produz e
sistematiza conhecimento, não poderia ficar alheia aos novos clamores
da sociedade.
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Por outro lado, algumas IES já vêm realizando convênios de
colaboração técnico-científica com a Central Única dos Trabalhadores
- CUT, cujos resultados no campo acadêmico e sindical merecem ser
divulgados para a totalidade das universidades filiadas.
Objetivando aprofundar a discussão em torno das relações de trabalho,
o CRUB, atendendo convite da CUT, participou de reunião na sede
desta entidade, em São Paulo, no dia 30/07/93, quando estiveram
presentes, além do presidente do Conselho, dezoito dirigentes e
representantes das IES filiadas ao CRUB.
Ao dar conhecimento às universidades, através da síntese dos pontos
abordados na reunião, o Conselho enviou a todas um questionário,
solicitando informações sobre experiências realizadas ou em realização
nas universidades, relativas ao mundo do trabalho.
Vale registrar a participação de um grupo de reitores, em encontros de
trabalho, na Itália e na Alemanha, com dirigentes e entidades voltadas
para as ações comuns de trabalho.
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Posteriormente, na 193' Reunião do Diretório ocorrida na sede do
CRUB, no dia 07 de abril de 1994, foi discutido o documento
"Universidade e Trabalho: Proposta para Constituição de uma Rede
Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho", que
contou com a participação do presidente do Conselho, dos membros
do Diretório, bem como de dirigentes e representantes de várias IES
filiadas, além do Sr. Jorge Lorenzetti, Secretário Nacional de
Formação da CUT, Dr. Frank Von Auer, Diretor da Fundação Hans
Bockler (DGB), Alemanha e Dr. Achim Wachendorfer.
A rede "UNITRABALHO" é um programa acadêmico que pretende
manter uma relação permanente com as organizações sindicais,
enquanto interlocutores dos trabalhadores e parceiros sociais no seu
desenvolvimento. Para a criação da rede, o CRUB vem se articulando
com o movimento sindical, além de acompanhar as discussões sobre o
assunto. Na primeira quinzena de outubro/94, foi enviada às IES
filiadas uma primeira proposta básica dessa rede, para ser submetida a
amplo debate no mundo acadêmico, precedendo a sua criação, prevista
para o dia 05/12/94, na PUC-SP.
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3.1.8 - Políticas Públicas

Políticas
Públicas

A viabilidade de o CRUB oferecer, mediante apoio das
IES, alternativas de sugestão à sociedade civil e ao
Executivo no delineamento das políticas públicas, consta
do seu Anteprojeto de Plano de Ação o tema Políticas Públicas, que foi
objeto de vários encaminhamentos, nas reuniões do Diretório.

Assim, na 187 Reunião do Colegiado em Salvador-BA, nos dias 13 e
14 de agosto de 1993, buscou-se a participação de um representante da
UERJ, no - relato sobre o programa daquela LES, que prevê, além das
pesquisas, debates e seminários sobre as questões centrais da crise
brasileira.
O CRUB vem acompanhando os avanços das universidades que já
incluíram, no rol de seus trabalhos de pesquisa, a discussão do tema
sobre Políticas Públicas, e incentivado a participação do conjunto das
IES a iniciar unia ampla discussão sobre o assunto.
A propósito, esteve presente a 19P Reunião do Diretório, no Rio de
Janeiro, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 1994, o Pró-Reitor de
Assuntos Comunitários, Ricardo Vieiralves de Castro, coordenador do
programa de estudos e debates sobre políticas públicas, no âmbito da
UERJ, ocasião em que foi feito uni relato sobre o trabalho
"Espreitando utopias - indagações e sonhos, a partir da crise
brasileira". Pelas manifestações favoráveis, por parte dos membros do
Diretório, quanto à integração das LES neste tema, o Conselho
encaminhou correpondências às I-E.S solicitando informações a
respeito, como forma de aprofundar a questão.
Nessa mesma reunião deliberou-se pela formação de um consórcio de
intelectuais para estudo das políticas públicas que possibilitará ao
CRUB compatibilizar as diferentes sugestões levantadas, visando ao
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seu posicionamento sobre o assunto, que redundará, sem dúvida, no
envio de propostas ao Góverno Federal, instituições públicas, etc.
Nesse particular, merece ser ressaltada a posição assumida pelo
CRUB, quanto à remessa de suas sugestões ao novo Presidente da
República, como forma de subsidiá-lo, na perspectiva de um ensino
superior de qualidade.
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3.2 - Ação Integradora
Na busca de um constante aperfeiçoamento e desenvolvimento da
educação superior, o Conselho de Reitores, no cumprimento de sua
atribuição de promover a integração das universidades, tem atuado de
forma efetiva em três linhas consideradas essenciais, como a da
avaliação institucional, a da autonomia e da gestão universitária.
3.2.1 - Avaliação Institucional
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Dentre as linhas programáticas do CRUB para o
período 93/95, o Diretório Executivo, na sua
183' Reunião realizada em março/93, definiu
permanente
a
prioritária
e
como
operacionalização da avaliação institucional.

Nesse sentido, o marco referencial para o desenvolvimento das ações
pertinentes foi o documento intitulado "Papel do CRUB na Avaliação
Universitária", aprovado na 54' Reunião Plenária (Aracaju-SE março/92).
Elaborou-se, em seguida, no âmbito do CRUB o projeto "Sistema de
Avaliação das Universidades Brasileiras", que contou com a
participação dos professores José Maria Gun-iaran, da UNESCO, das
professoras Maria Beatriz Moreira Luce, da UFRS, Laudiene Maria
Coutinho Vieira e Maria Helena Alves Garcia, da Secretaria Geral do
CRUB. O projeto plurianual tem como objetivo central o
desenvolvimento de um sistema de avaliação que seja instrumento de
promoção e fortalecimento das instituições e de todo o sistema de
ensino superior nacional.
A implementação do referido projeto foi iniciada com a atividade de
revisão e ampliação do SIUB, como base de dados, bem como a de um
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trabalho mais analítico, incluindo o estudo das tendências históricas no
conjunto das universidades.
Por outro lado, procurou-se desenvolver estudos especializados sobre
temas e problemas não sistematizados nos sistemas de informações,
mas de fundamental importância na avaliação e como subsídios às 1ES.
Foram selecionados três temas, sendo que o termo de referência para
os estudos foi elaborado pelo Prof. Ricardo o
Martins e aprovado pelo Diretório Executivo,
na 18P Reunião realizada em Salvador-BA, 49,"
nos dias 13 e 14 de agosto de 1993.
O primeiro estudo, "Acesso à Universidade Brasileira", a cargo da
Professora Maria Aparecida Ciavatta Pantoja, tem como pontos
centrais:
• Autonomia universitária, formas, critérios e mecanismos de seleção
e admissão de estudantes: alternativas;
• Eqüidade social no acesso;
• Desenvolvimento do Sistema Universitário.
O segundo estudo, "Capacitação de Docentes Universitários", sob a
responsabilidade do Prof. Ricardo Martins, versa sobre:
• Políticas de desenvolvimento de recursos humanos docentes nas
universidades: experiências e estratégias;
• O PICD: êxitos e fracassos; impacto; o papel das universidades;
• Cooperação entre as instituições;
• A infra-estrutura das universidades e a oferta de adequados meios
de trabalho aos docentes qualificados;
• Alternativas de capacitação permanente de docentes;
• Autofinanciamento de programas de capacitação.
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O terceiro estudo - "Formação de Docentes para o Ensino
Fundamental e Médio (As Licenciaturas)", de autoria da Profa. Menga
Lüdke, focaliza os seguintes pontos:
• Revisão das múltiplas discussões referentes à vocação, perfil e
estrutura dos programas de licenciatura;
• As questões organizacionais envolvidas na implementação das
licenciaturas;
• O perfil da demanda dos cursos de formação de professores;
• As questões curriculares e alternativas de modernização;
• O papel das universidades na formação de professores em relação
ao papel dos estabelecimentos isolados,
• A pesquisa na formação de professores para os sistemas de ensino
fundamental e médio;
• Alternativas de formação continuada para os professores.
Após a conclusão dos estudos, os mesmos foram
objeto de debate pelos membros do Diretório e por
° e três debatedores, por ocasião da 196° Reunião do
Qualidade da Diretório realizada em Brasília, nos dias 1° e 02 de
setembro de 1994. Além da exposição dos trabalhos,
Ed UCaçã°
pelos seus respectivos autores, os professores Dalva
superiOr
Maria B. Bedone, da PUCCAMP, Jésus Alvarenga
Bastos, da UFF e Sofia Lerche, da UFCE,
apresentaram suas análises sobre os estudos, ocasião em que os
reitores presentes debateram, também, os ternas.
AVallaç

Os referidos estudos foram enviados às instituições filiadas, para uni
amplo debate, objetivando subsidiar a análise e discussão dos mesmos
na 588 Reunião Plenária do CRUB. É pretensão deste Conselho
proceder à divulgação dos estudos, dos debates ocorridos sobre os
mesmos, através de uni de seus periódicos-Estudos e Debates não só
na comunidade acadêmica, mas também em todos os órgãos
responsáveis pelas políticas públicas para o ensino superior.
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No âmbito do CRUB, foram desenvolvidas, ainda, outras atividades
referentes à avaliação institucional, como as reuniões realizadas em
26/05/93, em que compareceram o Presidente, Reitor José Carlos
Almeida da Silva, a assessora técnica da Secretaria Executiva,
Laudiene Maria Coutinho Vieira. Da mesma reunião participaram a
representante da SESu, prol' Eda Coutinho Barbosa Machado de
Souza, e o coordenador do Projeto Columbus, Dr. Daniel Samoilovich.
Nesta mesma época, a Secretária Geral, proP. Maria Helena Alves
Garcia, em sua viagem ao Canadá, discutiu com a OUI e com
especialistas da Universidade do Québec o projeto de Avaliação
Institucional do CRUB, •negociando também a realização de um
seminário, de âmbito internacional, com a co-participação da OUT.

mo?

Ainda, em 12/12/93, o
CRUB reuniu-se com o Dr.
Marco Antônio da Rocha, da
Comissão Fulbright, para
tratar da avaliação.

A convite do Diretório, o Reitor Alberto Amaral, da Universidade do
Porto, participou da 1888 Reunião do Colegiado, em setembro/93,
quando explicitou as etapas do processo de avaliação, no âmbito das
universidades portuguesas.
Ressalta-se que as associações indicaram ao Diretório os seguintes
reitores para compor a Comissão de Avaliação do CRUB: • ABESC:
Reitor Gilberto L. Moraes Selber - PUCCAMP e Reitor Euro Brandão
- PUC/PR; ANDIFES: Reitor Hélgio Henrique Casses Trindade UFRGS; FUC: Reitor Ahnir de Souza Maia - UNIIMEP; e ANUP:
Maria da Conceição Bernardo da Silva - lUMC.
Por outro lado, o Conselho participou, através do seu Presidente, dos
reitores e da assessoria, das seguintes reuniões sobre avaliação:
•
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• SESu/MEC - Instalação da Comissão de Avaliação do MEC, em
21/07/93.
CAPES/MEC
- Reunião Brasil/França, em 03 e 04/05/93, visando à
•
negociação da equivalência do DEA (Diploma de Estudos
Aprofundados ao Mestrado Brasileiro);
• Reitores das Universidades do Rio de Janeiro - Simpósio Nacional
sobre a avaliação educacional: uma reflexão crítica, no Rio de
Janeiro, em 29/08/93;
• MEC - Seminário sobre avaliação institucional, na sede do CRUB,
em 02 ç 03/09/93.
• UFPe - Seminário sobre Gestão e Avaliação Universitária no
Recife-PE, nos dias 20 e 21/09/93.
O CRUB acompanhou, no âmbito da SESu/MEC, a criação do seu
Programa de Avaliação, de conformidade com a Portaria SESu/MEC
n° 130, de 11/07/93, e vem participando da sua implantação.
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3.2.2 - Autonomia Universitária
A autonomia foi considerada linha de ação
‘)0 \c•
prioritária, no biênio 93/95, pelo Diretório
0x‘e
Executivo, na 183a Reunião realizada em Brasília,
,
nos dias 10 e 11 de março/93. Assim sendo, o
?el°
referido tema constou, ao longo deste período,
como item permanente das pautas das reuniões do Diretório, tornandose idéia-força da ação deste Conselho.
Tendo em vista a sua operacionalização, uma das medidas adotadas
pelo CRUB foi a criação de uma Comissão, na 185a Reunião do
Diretório, em Natal-RN, no dia 03/05/93, integrada pelos seus
membros, representantes dos segmentos e das associações, a quem foi
delegada a missão de discutir o tema, no âmbito de suas entidades
representativas, a fim de apresentar as alternativas para a atuação do
CRUB. A referida comissão tem a seguinte representação e membros:
ABRUEM
ABESC

Reitor João Carlos Gomes
Reitor Jandir João Zanotelli
Reitor Frei Constâncio Nogara
Reitor Antônio Veronezi
ANUP
ANDIFES
Reitor Antônio Diomário Queiroz
Comunitárias Reitor Elydo Alcides Guareschi

UEPG;
UCPel;
USF;
UnG,
UFSC;
UPF.

Nessa reunião, foi recomendado que as IES que tivessem documentos,
estudos e sugestões sobre Autonomia deveriam apresentá-los
diretamente ao representante do segmento.
Os relatórios elaborados pelas associações acima, contendo os
subsídios ao CRUB, foram apresentados na 187' Reunião do Diretório
Executivo, em Salvador, nos dias 13 e 14/08/93.
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Após as exposições feitas pelas associações, o Diretório fez os
seguintes encaminhamentos:

guaçáo 2st‘cuiada
• recomendação para que as Associações se reunissem, de forma a
deliberar sobre a autonomia, e a aprovação de um cronograma de
trabalho;
• até 8/09/1993, deliberação das associações sobre os documentos
relativos à autonomia;
• dia 10/09/1993, apreciação, pelo Diretório, dos estudos efetuados
pelas associações, referentes à autonomia.
• para a compatibilização dos documentos aprovados pelas
associações e apreciados pelo Diretório, foi criada, também, uma
comissão do CRUB, ficando definido o período de 13 a 27/09/1993,
para reunião da citada comissão, que deveria sistematizar as
informações a serem enviadas às LES filiadas, até o dia 28109/93,
constituída pelos seguintes reitores:
Antônio Dioinário de Queiroz
Maria da Conceição Bernardo da Silva
Décio Esperandio
Jandir João Zanotelli
Elydo Alcides Guareschi

UFSC ANDU:ES;
UMC ANUP;
UEM ABRUEM;
UCPel ABESC;
UPF FUC;

Por ocasião da 191 Reunião do Diretório Executivo, realizada no Rio
de Janeiro-RJ, no período de 24 a 26/02/94, o Presidente do CRUB
deu conhecimento aos membros do Diretório da proposta de criação,
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pela SESu/MEC, de uma comissão para estudar a operacionalização
da autonomia universitária.
•

Após amplo debate sobre o assunto, ficou deliberado
que o CRUB enviasse correspondência à SESu/MEC
a. Junto ° sobre sua participação na referida comissão, através
das associações representativas dos segmentos, e
defendesse, também, a permanência dos segmentos
())
O
ANDIFES, ANUP, ABRUEM e do Fórum das
Comunitárias na mesma..
Pela Portaria Ministerial n° 350 de 08/03/94, foi constituída a
Comissão Nacional de Autonomia do MEC, que, juntamente com um
Comitê Assessor, ficou responsável pela Agenda Autonomia 94,
integrada por representantes das Associações de universidades, dentre
outras.
Sendo uma das atribuições da referida Comissão realizar o
levantamento de estudos já efetivados sobre Autonomia, o CRUB,
atendendo solicitação da SESu/MEC, reuniu todo o seu acervo de
documentos sobre o assunto, a fim de subsidiar o trabalho daquela
Comissão.
No dia 26/09/94, o Presidente do CRUB, juntamente com os
presidentes das associações, participou em Brasília da reunião de
conclusão dos trabalhos do MEC sobre a Agenda Autonomia/94.
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3.2.3 - Gestão Universitária
No campo da gestão universitária, a atual administração priorizou a
capacitação de dirigentes e lideranças universitárias, como também o
reestudo do Curso de Especialização em Administração Universitária Convênio CRUB/OIJI, com vistas ao seu aperfeiçoamento e expansão.
3.2.3.1 - Seminário para Reitores
Com o sentido de dar maior amplitude ao programa de Gestão
Universitária, o CRUB promoveu, juntamente com a OUT, a realização
de seminários para reitores, como forma de propiciar troca de
experiências e oportunidade de aprofundamento de estudos de
questões atinentes à administração universitária, e está negociando a
criação de consórcios de universidades, para ampliar o programa de
capacitação de dirigentes e lideranças universitárias. A formação de
consórcios tem o objetivo de facilitar a realização das atividades
previstas para este exercício. A principal característica é o caráter
regional e estadual do consórcio e a tradição de uma ou mais IES
consorciadas no tema a ser trabalhado.
O I Seminário para Reitores, realizado de 25 a 27 de maio de 1994, na
Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP, teve como tema "A
Função de Reitor: Desafios e Alternativas num País em
Transformação". O Presidente do CRUB, Reitor José Carlos Almeida
da Silva, proferiu conferência de abertura, abordando o tema:
"Questões do Ensino Superior Brasileiro num País em transformação".
O Seminário contou com o apoio do consórcio das universidades
paulistas e dos seguintes conferencistas:
Reitor Flávio Fava de Moraes
Reitor Antônio Carlos Caruso Ronca
Reitor Euro Brandão

USP
PUC/SP
PUC/PR
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Reitor Arthur Roquete de Macedo
UNESP
Prof. Ely Eser Barreto Cesar
Vice-Reitor Acad. UNIMEP
Prof. José Raymundo Martins Romêo UFF
Prol' Maria Beatriz Moreira Luce
UFRGS
Prof. Vicente de Paulo Carvalho Madeira UFPB
i2.3.2 - Curso de Especialização ein Ádministração Universitária
A realização dos Cursos de Especialização
em Administração Universitária, em
decorrência de convênios celebrados entre o
A
CRUB e a OUI, desde 1983, é considerada
4^ de . fundamental importância para o
I çOarn
n
aperfeiçoamento do sistema universitário
w e..tv
brasileiro.
Este curso proporciona aos
\)eStào
participantes a oportunidade de desenvolver
, ,
atividades
de reflexão, aperfeiçoamento e
11111
formação, extremamente benéficas para os
I VerSitarla
dirigentes interessados em desenvolver e
atualizar seus conhecimentos em administração universitária, de acordo
com os conceitos mais recentes de gestão de organizações. O êxito
desta atividade tem sido alcançado, como indicam as avaliações que
são realizadas ao final de cada curso. Tais avaliações têm a finalidade
de promover o constante aperfeiçoamento, de acordo com a
necessidade de modificações e adaptações, tanto no conteúdo quanto
na metodologia e bibliografia.
Além disso, o CRUB vem mantendo gestões junto a outros organismos
internacionais, na busca da manutenção e ampliação do estágio prático,
segunda etapa do curso, em universidades estrangeiras. O 100. Curso
de Especialização em Administração Universitária, realizado na
Universidade Católica de Petrópolis - RJ, no período de 28 de junho a
30 de julho de 1993, teve sua segunda etapa realizada no Canadá, sob
a coordenação da OUL no período de 18 a 26 de setembro de 1993.
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O 110. Curso foi realizado de 27 de junho a 29 de julho de 1994, na
Universidade Federal de Alagoas, e teve sua etapa prática desenvolvida
nos EUA, sob a coordenação do Instituto Flórida/Brasil,no período de
18 a 30 de setembro de 1994, como fruto de negociação intermediada
pela Secretaria Geral do CRUB, junto à OUI e ao Instituto Flórida Brasil.
A realização desses dois cursos possibilitou capacitar, em 93/94, cerca
de trinta administradores universitários, entre vice-reitores, próreitores, diretores e assessores das IES filiadas.
Além da participação de novo organismo internacional na etapa prática
do Curso, as Coordenações Geral e Acadêmica estão preparando
novas modificações na estrutura teórica do Curso, visando adequá-lo a
modernos padrões de administração universitária e a torná-lo um curso
de especialização, conforme ditames legais sobre a matéria.

o CRUB, para a realização dos cursos de administração, tem buscado,

através de sua Secretaria Executiva, o apoio financeiro da SESu e
CAPES, além de contar com o financiamento da OU!.
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3.3 - Ação Mediadora

,I;krit‘ Estar presente e intervir nas questões considéradas

tquIll iv

essenciais à vida das universidades, quer as de natureza
comum a todas, ou as específicas, é papel precípuo do
CRUB, que o vem desempenhando com desvelo, no decorrer de sua
história, tendo no período de 1993/94 dedicado-lhe especial atenção.
Nesse sentido, são apresentadas a seguir as ações desenvolvidas
quanto às questões do orçamento da União para as IES, dos hospitais
universitários, do crédito educativo e das mensalidades escolares.
3.3.1 - Orçamento da União para as IES
O Conselho, no decorrer deste período, procurou
,Ç\60
acompanhar a tramitação do processo de • discussão
scgt
do orçamento da União no Congresso, sem perder 1?'‘1L 'te5
de vista as etapas iniciais relativas à apropriação de ‘4‘2,\C)‘ 05
9
recursos para as áreas da educação, cultura, saúde,
EkeG
ciência e tecnologia.
Considerando que as universidades, na sua grande maioria,
desenvolvem projetos financiados com recursos orçamentários dos
Ministérios daquelas áreas, o CRUB, na perspectiva de manter gestões
mediadoras, atuou em várias frentes, centrando seus esforços junto aos
líderes do Governo e dos Partidos, e ao relator do orçamento. Para
tanto, foram enviadas várias solicitações de apoio, na tentativa de que
fossem revistos os recursos orçamentários para as respectivas áreas.
Assim, o Presidente do CRUB, já em 1993, esteve em audiência com o
Senador Mansueto de Lavor, apresentando-lhe pedido de apoio às IES
federais e comunitárias, tendo em vista a programação orçamentária de
1993.
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 91'94. Pág: 47

No período que antecedeu o processo de votação do Fundo Social de
Emergência, o Conselho articulou-se com as lideranças parlamentares
no Congresso Nacional, bem como desenvolveu gestões junto ao
Presidente da República, ministros da Educação, Saúde, Ciência e
Tecnologia e da Fazenda, mediante o envio de correspondências,
visando a reverter a situação, já que os reflexos das medidas previstas
atingiriam, sobejamente, as instituições de ensino superior, e a
sociedade brasileira como um todo. Apesar da aprovação do referido
Fundo, o Conselho reiterou suas apreensões junto ao Executivo e ao
Legislativo, quanto à redução dos recursos para a Educação e Saúde
consignados no orçamento de 1994.
keSa cb‘
‘70
`
LU

Em 1994, o Presidente do CRUB
manteve gestões com os Deputados
Marcelo Barbieri e João Almeida,
relatores do orçamento da União, no
•(i) sentido de:

• ampliar os recursos financeiros a serem destinados às universidades
federais, em razão dos cortes ocorridos, notadamente nas ações
substantivas destas instituições de ensino;
• garantir a manutenção de recursos orçamentários para o segmento
das comunitárias, em razão da LDO não contemplar, para este
exercício, o programa de apoio a estas universidades.
Considerando o atraso na aprovação do orçamento/94, agravou-se, em
muito, a situação das IHS. Nesse sentido, foram trazidas para as
diversas Reuniões do Diretório, questões como: alternativas
emergenciais de atendimento às necessidades das IFES; correção do
multiplicador que incide sobre os duodécimos; revisão da fonte 250;
necessidade de reposição de pessoal dos hospitais universitários e de
seus professores.
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Recentemente, nas reuniões do Diretório - 196a e 197' - ocorridas em
Brasília, nos meses de setembro e outubro de 1994, respectivamente, e
diante da indefinição do quadro, no que diz respeito à aprovação do
orçamento, ficou deliberado reiterar aos Líderes Partidários, aos
Ministros da Educação, Saúde, Fazenda, Planejamento e ao novo
relator do orçamento, as apreensões do CRUB quanto à
intranqüilidade vivida pelas universidades federais, que vêm
enfrentando sérios problemas nas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
Foi mencionada, também, a situação dos bolsistas do CNPq e CAPES,
ameaçados de terem suas bolsas suspensas, já que estes órgãos não
dispõerri de recursos para fazer jus ao pagamento.
3.3.2 - Hospitais Universitários
Além de constar do Anteprojeto de Programa para o
.4erSky
cp CRUB-93/95, os hospitais universitários têm se
Cl"
o constituído tema prioritário das discussões do
e
Diretório, face às precárias condições em que os
mesmos se encontram e considerando que a
universidade brasileira é a instituição de maior
de envolvimento
no processo do SUS.

°a ú

Portanto, para acompanhar as questões atinentes aos hospitais
universitários, foi deliberada, na 183 Reunião do Diretório realizada
em Brasília, nos dias 11 e 12 de março de 1993, a constituição de uma
comissão permanente, integrada pelos seguintes membros do Diretório:
Reitor Éfrem Maranhão
Reitor Nestor Barbosa de Andrade
Reitor Ir. Norberto Francisco Rauch
Reitor João Carlos Thomson

UFPe
UFU
PUC- RS
UEL
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Nessa ocasião, o Reitor Éfrem de Aguiar Maranhão fez a apresentação
de proposta sobre o tema: "Hospital Universitário e o Sistema Único
de Saúde - SUS" que, após sua aprovação, foi apresentada na reunião
promovida pelos Ministérios da Saúde e da Educação e do Desporto,
ocorrida em Fortaleza/CE, no dia 30/03/93.
O documento prevê um conjunto de ações racionalizadoras, que têm
por objetivo beneficiar a ação assistencial e a formação de recursos
humanos, visando à melhoria do nível sanitário da população.
Diante desta realidade, o Conselho tem procurado imprimir uma ação
mais sistemática nesta área, com vistas a reverter a precária situação
dos hospitais universitários, tendo sido registradas várias audiências
com dirigentes do MEC e do Ministério da Saúde, além do envio de
correspondências às autoridades governamentais e lideranças
parlamentares.
Pela Portaria N° 441, de fevereiro de 1994, do Ministério da Saúde, foi
instituída a Comissão Nacional de Vigilância Sanitária, que tem como
representante do CRUB o Reitor Efrem de Aguiar Maranhão, da
11FPe. A participação do Conselho nesta Comissão tem sido bastante
edcaz, pela relevância do assunto para as IES.
Q

Em janeiro de 1994, o Presidente do CRU13,
juntamente com alguns membros do Diretório,
Reitor Hésio de Albuquerque Cordeiro, Reitor
Nestor Barbosa de Andrade e Reitor Éfrem de
Aguiar Maranhão estiveram em audiência com
o Ministro da Saúde, Henrique Santillo, a fim de reiterar as
preocupações concernentes aos Hospitais Universitários. A convite do
CRUB, o Ministro Henrique Santillo, no dia 25 de fevereiro/94,
participou da 19P Reunião do Diretório, no Rio de Janeiro, onde
apresentou o documento "Em Defesa da Saúde", que retrata a saúde
no País e faz menção a um novo plano, que visa à reformulação do

P9°‘
"
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atual modelo, que tem deixado milhões de pessoas, sem qualquer tipo
de assistência.
Recentemente, o assunto mereceu, por parte dos membros do
Diretório Executivo, nas reuniões 196 e 197, novas discussões, diante
das pretensas ameaças divulgadas, em nível nacional, de cancelamento
dos incentivos aos Hospitais Universitários.
A viabilidade do funcionamento desses hospitais passa, inegavelmente,
pela manutenção dos incentivos que o Governo Federal tem lhes
assegurado há anos, pela estrutura ampla e complexa de assistência à
comunidade, aliada à formação de recursos humanos.
Neste sentido, o CRUB encaminhou oficio ao Ministro da Saúde, Dr.
Henrique Santillo, bem como aos Ministros da Educação, Fazenda e do
Planejamento, apresentando suas considerações e solicitando empenho,
para que não se efetive a citada ameaça. •
3.3.3 - Crédito Educativo

Em d
d
lesa

O Programa de Crédito Educativo, criado em 1975
pelo MEC, é outro tema que tem merecido, por parte
do CRUB, tratamento de mediação, quer na busca do
C°1,, 111[10
seu aprimoramento, por constituir-se em instrumento
facilitador da permanência do estudante carente de
recursos sócio-econômicos no ensino superior, quer
através da prática de audiências com autoridades do Exeôutivo, na
tentativa de ampliar as perspectivas orçamentárias para o mesmo.

Neste sentido, o Diretório Executivo do CRUB instituiu a comissão
permanente, composta pelo Reitor Pe. Teodoro Paulo Severino Peters
S. J., da Universidade Católica de Pernambuco e Reitor Sérgio de
Moraes Dias, da Universidade Gama Filho, com vistas a acompanhar e
subsidiar as discussões sobre o Programa de Crédito Educativo.
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Os dois representantes do CRUB participaram das reuniões da
comissão criada pela SESu/MEC, que se encarregou de aperfeiçoar o
Programa de Crédito Educativo. O percentual de alunado que dispõe
apenas do apoio deste Programa para dar continuidade aos seus
estudos é bastante significativo, justificando-se, assim, um grande e
concentrado esforço para a ampliação do mesmo.
Diante das várias ameaças de paralisação desta ação complementar à
política da educação, o Conselho tem desenvolvido gestões junto ao
MEC e ao Congresso Nacional, na tentativa de restabelecer, pelo
menos, as bolsas aos patamares já existentes.
Registra-se, portanto, em junho de 1993, a remessa de oticio ao
Ministro da Fazenda, no sentido de reiterar ao Governo Federal a
necessidade de dar ao Programa uma nova dimensão, com melhoria de
sua estrutura, por parte da CEF, a fim de propiciar melhor atendimento
aos estudantes.
Foi, também, remetido às lideranças parlamentares e ao Ministro da
Educação, correspondência a respeito do assunto. No início de 1994,
novos oficios convergiram para as mesmas autoridades, como forma de
reforçar a importância do Programa para um contingente significativo
de alunos carentes.
3.3.4 - Mensalidades Escolares
A questão das mensalidades é um dos temas que tem merecido a
mediação do CRUB, quer pelo acompanhamento de Projetos que
tramitam no Congresso, quer manifestando-se junto às autoridades
governamentais, em nome de um conjunto representativo de
universidades.
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Em junho de 1993, o CRUB enviou correspondência aos Ministros da
Educação e do Desporto e da Fazenda, por ocasião da alteração que se
pretendia imprimir à Lei 8170/91, em plena vigência.
O Conselho esteve atento às diferentes propostas de mudanças a este
dispositivo legal, razão pela qual manifestou-se, reiteradamente, junto
às lideranças parlamentares, na tentativa de preservar conquistas já
alcançadas sobre a autonomia universitária, em particular a financeira,
consagrada pelo art. 6°. da Lei 8.170/91.
Esta ação mediadora do Conselho levou-o, também, a se dirigir, no
mês de agosto de 1993, em nome do segmento das instituições
particulares, ao Senhor Presidente da República, Dr. hamar Franco,
diante da intervenção do Governo Federal nessa questão.
Em 1994, com a implantação da URV, o tema voltou, novamente, a
ser discutido por todos aqueles envolvidos bom o assunto.
Ao CRUB não faltou, mais uma vez, a adoção de postura mediadora e
participativa, fazendo-se presente nos momentos mais críticos de
análise e discussão da matéria, tendo sido criada uma comissão para o
acompanhamento dos trabalhos.
Por fim, vários dirigentes de instituições• de ensino superior, do
segmento das particulares, confessionais e comunitárias, atendendo
convite do Presidente do CRUB, reuniram-se na sede do Conselho, no
dia 14 de junho de 1994, objetivando discutir estratégias de atuação,
face à edição da Medida Provisória n° 524.
Após discussão do assunto com os presidentes da ANUP, ABESC, do
Fórum das Comunitárias e demais presentes, foi deliberada a
participação do CRUB na reunião da FIEP, realizada no dia 14, bem
como o indicativo de encaminhamento de medida judicial coletiva,
argüindo a inconstitucionalidade da referida Medida Provisória.
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O presidente do CRUB, após participar da reunião da FIEP, esteve
presente à audiência com o Sub-Procurador da República, juntamente
com o Presidente daquela Federação, da ANUP e da ABESC, visando
à entrega da citada Ação ao Exmo. Sr. Procurador-Geral da República.
Paralelamente, foi enviado oficio ao• Ministro da Educação e do
Desporto, face ao impacto do referido ato normativo do Governo.
A fim de levantar as informações relativas às repercussões da Medida
Provisória no âmbito das LES particulares, o CRUB solicitou estudos
já em andamento nas mesmas, como forma de subsidiar o trabalho do
grupo de dirigentes encarregado de manter gestões junto ao MEC.
Diante de vários atos normativos do Governo sobre a questão das
mensalidades escolares, o Conselho vem mantendo os necessários
entendimentos com as Associações dos segmentos , intermediando
ações, junto ao Executivo Federal, que assegurem a manutenção dos
projetos das instituições do setor privado de ensino.
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3.4 - Ação Articuladora
A intensificação do esforço do CRUB, no período 93/94, foi de
ampliar o seu espaço e poder político passou pela busca da articulação
e integração permanentes com os segmentos, associações e fóruns
representativos da educação superior, com órgãos governamentais e
não governamentais, nacionais ou internacionais.
A presença do Conselho, no decorrer do período, em congressos,
fóruns, seminários, reuniões, solenidades, comissões, acordos,
convênios e contratos, e o seu intercâmbio com vários organismos
indicam a importância da cooperação, do compartilhar experiências e
do engajamento social, para o desenvolvimento do ensino superior.
3.4.1 - Intercâmbio com Organismos Nacionais e Internacionais.
.A0 A cooperação institucional vem sendo desenvolvida,
preliminarmente, através de acordos, convênios e
GQ09
contratos com organismos nacionais e estrangeiros,
visando a estimular. o intercâmbio de experiências e
conhecimentos, por intermédio da realização de atividades científicas e
tecnológicas de interesse comum.

aq?

No âmbito da cooperação com organismos nacionais, o CRUB firmou
os seguintes acordos e convênios:
•
•
•
•
•
•

CRUB/CRUP
CRUB/Fundação Biblioteca Nacional
CRUB/ELETROBRAS
CRUB/CONSED/UNDIME
CRUB/MEC/CNI
MEC/MM/MEx/MAer/MIR/MCT/EMFAJCNI/UNESCO/
SEBRAE/Instituto Herbert Levy
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O detalhamento dos instrumentos de cooperação elencados acima será
explicitado mais adiante.
No campo do intercâmbio internacional, foi mantida e aprofundada a
cooperação com a Qrganização Universitária Interamericana - OU!,
através, principalmente, da realização do Curso de Especialização em
Administração Universitária e de seminários para reitores.
Prosseguiram também as atividades de intercâmbio com o Instituto
Flórida/Brasil.
No período 93/94, destacam-se, as reuniões conjuntas do Diretório
Executivo do CRUB, com o Diretório do CRUP.
Dessa forma, no período de 21 a 22 de junho de 1994, na reitoria da
Universidade do Minho e no Círculo Universitário da Universidade do
Porto, os reitores de ambos os Conselhos tiveram a oportunidade de
aprofundar o conhecimento recíproco da realidade do sistema do
ensino superior nos dois países, dando primazia aos seguintes temas:
•
•
•
•
•

autonomia;
gestão universitária;
financiamento do ensino superior;
avaliação institucional;
equivalência de estudo.

Destaca-se também a participação do Prof Rodolfo Joaquim Pinto da
Luz, Secretário da Educação Superior do MEC, e do Prof. Pedro
Lynce de Faria, Secretário de Estado de Ensino Superior de Portugal,
por terem permitido um melhor conhecimento e explicitação das
posições políticas dos governos dos dois países, no que se refere à
educação superior.
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Diante dos resultados positivos alcançados
durante a reunião, foi deliberada a celebração de
um acordo de cooperação entre o CRUP e o
CRUB, que deverá contemplar as seguintes
ações:
• promoção do intercâmbio de informações e de documentação
científica, tecnológica e educacional;
• realização de estudos, pesquisas e experimentos de interesse
comum;
• dinamização e apoio, por parte dos dois Conselhos, para o reforço
da cooperação em nível da pós-graduação, com ênfase para os
programas que sirvam de eixo para a verticalização de projetos na
área de graduação, em áreas temáticas, e para fomento da troca de
professores visitantes;
• realização e intercâmbio de pesquisadores, peritos e técnicos, a fim
de prestarem serviços consultivos e de assessorias, no estudo e na
execução de programas e projetos determinados;
• promoção das atividades de cooperação aos sistemas de ensino
superior dos Países de Expressão Portuguesa, bem como aos demais
graus de ensino, nomeadamente em articulação com a Associação
das Universidades de Língua Portuguesa;
• organização de estágio-visita para professores e pesquisadores, em
áreas prioritárias;
• criação e fortalecimento das redes universitárias dos dois países,
utilizando o Programa ALFA- América Latina/Formação •
Acadêmica, de iniciativa da União Européia, ou outros programas
vocacionados para a mobilidade acadêmica;
• organização de seminários, conferências, workshops e outras
atividades semelhantes;
• definição de mecanismos sobre "equivalência de
estudos"(harmonização curricular, reconhecimento acadêmico de
diplomas, entre outros).
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• promoção de intercâmbio de estudantes para a realização de
estágios em instituições de ensino e/ou pesquisa localizadas nos dois
países.
Como desdobramento da reunião ocorrida em
Portugal, promoveu-se, entre os dias 24 e 26 de
outubro de 1994, na cidade do Recife, a
segunda reunião do Diretório Executivo \624-6. CRUB/CRUP. Presidida pelo Reitor José
Carlos Almeida da Silva, a sessão inaugural
contou com a representação do Secretário da
SESu/MEC, prof. Rodolfo Joaquim Pinto da
Luz, com a participação de onze membros da delegação do CRUP ,
membros do Diretório do CRUB, representantes do Programa ALFA
no Brasil e professores convidados da Universidade Federal de
Pernambuco, anfitriã do evento.
Durante os dias desse encontro, os dirigentes universitários de ambos
os países tiveram a oportunidade de discutir e aprofundar os temas
prioritários estabelecidos, por ocasião da reunião em Portugal, já
descritos anteriormente, culminando na formalização de um Acordo de
Cooperação entre o CRUB e o CRUP.
Em decorrência do Acordo CRUB/CRUP, realizou-se o Seminário
Internacional de Avaliação sob a coordenação da UFPe, tendo como
expositores os Reitores Antonio Vroeijenstijn e Alberto Amaral,do
CRUP, abordando os temas: "Introduction of the Basic Principais
(EQA). The why and how of Quality Assessment" e "How has
Portugal translated the principies in a system for EQA?".
O evento contou, ainda, com a organização de uma mesa-redonda
sobre o tema: "Self-Evaluation and Peei.. Review The Netherlands,
Portuguese and Brazilian Experiences", com a participação dos
representantes do CRUB e CRUP.
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O período foi assinalado, também, pela realização de numerosas
reuniões na área de cooperação internacional, dentre elas, destacam-se:
1 IV Seminário Internacional de Administração Universitária:
Universidade e Sociedade, uma relação de qualidade
(CRUB/OUI/UFRN).
Data/Local: 04 a 07 de maio de 1993 - UFRN - Natal-RN
Participantes: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB, Membros do Diretório Executivo, Secretária
Geral do CRUB e Reitores das IES do Nordeste.
Objetivos:
Reafirmar o papel fiindamental e central do ensino nas Mações da
universidade com a sociedade , valorizando, de um lado, os
anos e sais currículos e, de cutno, o papel do docente e seu
trabalho na sala de aula , bem como aiar espaços de participeção
da sociedade no desenvolvimento da universidade, considerando
seu papel ético, social, cultural, educacional e científial
k oca
`fo
1 Primeira Conferência Bienal da Rede
Internacional de Organismos de Promoção da
(i)
Qualidade da Educação Superior.
"L;4co
'‘
(t7
Data/Local: 24 a 28 de maio de 1993 - Montreal-Canadá
Participante: Pró?. Maria Helena Alves Garcia - Secretária-Geral do CRUB
Objetivo:
Discutir a promoção da qualidade no ensino superior
1 X Conferência Trienal da IAUP (International Association of
University Presidents).
Data/Local: 11 a 14 de julho de 1993 - Kobe-Japão
Participante: Reitor José Raytnundo Martins Rornéo, representante do CRUB
Objetivo:
Analisar e discutir a contnbuição da universidade para a sociedade
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,7

I Fórum Internacional - Excelência na educação: o desafio da
qualidade total.
Data/Local: 10 de setembro de 1993 - Senado Federal - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva -Presidente do CRUB

•

Semana Internacional da Universidade de Brasília-UnB.
Data/Local: 7 e 8 de outubro de 1993 - Brasília-DF
Participante: ProP. Elizabete Gonçalves do Amaral representando a Secretaria Executiva do CRUB
Estimular
as atividades de Intercâmbio Estudantil e
Objetivo:
Cooperação Internacional.

✓ VIII Congresso Bienal da OU!.
Data/Local: 15 a 17 de novembro de 1993 - San José - Costa Rica
Participantes: Membros do Diretório Executivo e a SecretáriaGeral do CRUB, Profa. Maria Helena Alves Garcia.
Debater o tema "O Deserwolvimento Cientifico e Tecnológico e
Objetivo:
as Redes de Comuricação para a Unidade do Sémlo XXI".
,( Conferência Internacional de Reitores sobre a Educação para
Paz e Meio Ambiente".
Data/Local: 28 de novembro a 02 de dezembro de 1993 - Salvador-BA
Participante: Reitor José Carlos Almeida da 9\2 - Presidente do CRUB
Tratar de temas Munis ligados à Ecologia Humana, Social e
Objetivo:
Transdisciplinar e à busca de sobções que gerem um
desenvolvimento auto-sustentávet
• lla Conferência Latino Americana do Bacharelado
Internacional para a América Latina.
Data/Local: 14 de abril de 1994 - Rio de Janeiro-RJ
Participantes: Reitor José Raymunclo Martins Rau% - UFF, representante do
CRUB.
Discutir a posição do Bacharelado Internacional na América
Objetivo:
Latina e no resto do Mundo.
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1 V Seminário Internacional de Administração Universitária "Educação e Inovação Tecnológica: o desafio de aprender com
o novo".
Data/Local: 03 a 06 de maio de 1994 - UFRN/Natal-RN
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do CRUB
Objetivos:
Promover a interação entre o processo educacional e os avanços
tecnológicos, bem como disatir a importânda da utilização das
redes de informação e da Fflucaç2'10 a Distan
- da como meios de
promover a autonomia na aprendizagem dentro do incem
educacional
1 Reunião sobre o Projeto de Melhoria dos Cunículos das Universidades da
América latina, no âmbito do Programa ALFA.
Data/Local: 26 e 27 de maio de 1994 - Buenos Aires - Argentina
Participante: Reitor Jandir João Zanotelli - UCPel, representante
do CRUB
Objetivos: Aproximar e harmonizar os currículos das
universidades latino-americanas e européias.
1 Sessão Solene de Abertura da I Reunião do Conselho Pleno da AUALCPI Associação das Universidades da América Latina e do Canbe para a
Integração.
Data/Local: 08 de agosto de 1994 - UnB - Brasília-DF
Participante: Prof. Elizabete Gonçalves do Amaral, representando a Secretaria
Executiva do CRUB.
Discutir formas efetivas de cooperação e integração.
Objetivos:
,( VI Fórum de Assessorias das Universidades Brasileiras para
Assuntos Internacionais - FAUBAI.
Data/Local: 28 a 30 de setembro de 1994 - UFPA - Belém - PA
Participante: Reitora Lua Guimarães - UFMT, representando o CRUB.
Discutir o tema "Capacita& de Recursos Humanos para a
Objetivos:
Cooperação Intemacionar.
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No período, o CRUB esteve em contato com
representações diplomáticas em Brasília e
recebeu diversas visitas de representantes de
embaixadas, universidades e de organismos
estrangeiros. Dentre esses contatos destacamse:
Visita da Secretária-Geral do CRUB e Assessora de Assuntos
internacionais à Embaixada dos E.U.A.
Data/Local: 17 de junho de 1993 - Brasília-DF
Dar conhecimento ao USIS - United States
Objetivo:
Information Service da realização do 10° Curso de
Especialização em Administração Universitária e
verificar a possibilidade de apoio à vinda de um
especialista americano para participar do seminário
sobre Avaliação Institucional.
•( Audiência da Secmtária-Geral do CRUB com o Sr. Dennis Shaw, Adido
Cultural da Embaixada dos EUA.
Data/Local: 12 de maio de 1994, Embaixada dos EUA, Brasília-DF
Objetivo:
Solicitar apoio do USIS ao projeto do Instituto
Flórida/Brasil, referente ao estágio prático do 11°
Curso de Especialização em Administração
Universitária, realizado no Estado da Flórida.
‘,/ Visita ao CRUB do Prof. José Maria Gurriarán, da UNESCO.
Data/Local: 02 de fevereiro de 1993 - Brasília-DF
Objetivo:
Participar da elaboração do Projeto de Avaliação
Institucional do CRUB
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1 Visita ao CRUB do Presidente da Associacion de Universidades
Latinoamericanas y Caribeilas para Ia Integracion AUALCPI,
Dr. Francisco Lucena
Data/Local: 17 de junho de 1993 - CRUB - Brasília-DF
Conhecer a estrutura, organização e objetivos do
Objetivo:
CRUB, bem como apresentar os objetivos da
AUALCPI.
1 Visita ao CRUB dos Profs. da Universidade de Montréal, Gilles
Dussault e Louis Lessard.
Data/Local: 14 de outubro de 1993 - Brasília-DF
Conhecer a estrutura, organização e objetivos do
Objetivo:
CRUB e divulgar os programas de pós-graduação da
Universidade de Montreal, para estudantes
estrangeiros.
1 Visita ao CRUB do Vice-Ministro da Educação de Cuba, Dr.
Lic. Ornar Pombo Nuflez.
Data/Local: 06 de junho de 1994 - CRUB - Brasília-DF
Divulgar a Conferência PEDAGOGIA 95, a ser
Objetivo:
realizada em Havana-Cuba, em fevereiro de 1995.

1 Visita ao CRUB do Chefe da Divisão de Informação da

UNESCO, Sr. Bernard Pirson e Sra. Luzia Rodrigues.
Data/Local: 05 de agosto de 1994 - CRUB, Brasília-DF
Apresentar ao CRUB o sistema de banco de dados
Objetivo:
da UNESCO/CD-ROM.

1 Visita ao CRUB do Conselheiro Cultural da Embaixada da
Espanha, Sr. Jorge Domecq.
Data/Local: 09 de agosto de 1994, CRUB - Brasília-DF
Solicitar ao CRUB a divulgação do Programa
Objetivo:
INTERCAMPUS.
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,f Visita ao CRUB do Reitor e Vice-Reitor da Universidade

Ricardo Palma - Lima/Peru, Drs. Guillermo Ludefia Luque e
Enrique Romero Gonzalez.
Data/Local: 30 de setembro de 1994 - CRUB, Brasília-DF
Conhecer a estrutura, a organização e os objetivos
Objetivos:
do CRUB, bem como apresentar o interesse da
Universidade Ricardo Palma em realizar• cooperação
com as universidades brasileiras.

3.4.2. Acordos, Convênios e Contratos
Dentre as linhas de ação estabelecidas no Plano de
Trabalho do CRUB, destacam-se a otimização das
oportunidades oferecidas na cooperação com
organismos nacionais e internacionais, visando
promover o intercâmbio de informações e de experiências, bem como a
implementação de projetos e programas de interesse comum, que
propiciem resultados significativos no campo da educação superior.

Pa rcelia

A seguir, encontram-se relacionados os instrumentos de cooperação
formalizados no período:
,( Acordo de parceria e Cooperação Técnico-Financeira entre
MEC, CRUB e o CNI.
Objetivos:
Tornar disponíveis as eqperiências e os resultados obtidos pela
interação universidade/indústria, através de rede compartilhada e
informações, bem como estimular a publicação de artigos e a
disseminação das weriências resultantes dessa integração, a fim
de elevar o nível de qualidade de vida dos cidadãos.
Data
27 de janeiro de 1993
Local:
Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 93/94. Pág 64

1 Acordo MEC/CRUB/CNI.
Objetivos:
Promover a capacitação profissional, visando à
difusão da gestão da qualidade e produtividade, à
integração indústria/universidade e à educação pela
qualidade.
Data
10 de março de 1993
Local:
Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
1 Convênio entre o Ministério da Ciência e Tecnologia, o
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, a
Confederação da Indústria e o Instituto Euvaldo Lodi.
Objetivos:
Promover a capacitação tecnológica, a difusão da
gestão da qualidade e produtividade, a integração
industrial - Universidade e a Educação pela
Qualidade
28 de abril de 1993
Data:
Brasília-DF
Local:
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
1 Acordo de Cooperação Técnico-Financeira MEC/CNI/CRUB.
Ampliar o alcance e a abrang&lcia do Programa Educação pela
Objetivos:
Qualidade, cujo objetivo principal é a promoção de um conjunto
de ações voltadas para a melhoria da qualidade de vida dos
brasileiros, tais conx): geração de emprego, foimação pmfissional,
sareamento básico, alfabetização, ensino ffindamental, cultura,
lazer, habitação, etc.
21 de julho de 1993
Data:
Brasília-DF
Local:
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
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1 Protocolo de Ação Interministerial firmado entre o . MEC, o
MM, o MEx, MAer, o MICT, o MCT, o EMFA, a CNI, o
CRUB, a UNESCO, o SEBRAE e o Instituto Herbet Levy.
Ampliar o alcance e abrangência do Programa
Objetivos:
Educação pela Qualidade,estendendo sua área de
atuação e somando esforços de novos parceiros.
julho de 1993
Data:
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
1 Termo de adesão ao Protocolo de Ação Interinstitucional com o
Ministério do Trabalho.
Data/Local: 11 de novembro de 1993 - MEC - Brasília-DF
'Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRLTB.
1 Termo de Cooperação firmado entre o CRUB e a Fundação
Biblioteca Nacional.
Objetivos: Estabelecer cooperação técnica para o
desenvolvimento de ações conjuntas na
implementação de planos e programas voltados para
a promoção do estímulo à leitura e à biblioteca, em
favor da educação para todos.
Data:
11 de novembro de 1993
Local:
Biblioteca Nacional - Rio de Janeiro-RJ
Participantes: Reitor
José
Raymundo
Martins
Romêo,
representante do Presidente do CRUB e Prol'. Dalva
Maria de Mello, representante da Secretaria
Executiva do CRUB.
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1Protocolo de Cooperação entre o Ministério da Educação e do
Desporto e Ministério das Comunicações, com a participação
do CRUB, CONSED E UNDIME.
Objetivos:
Desenvolver um sistema nacional de Educação a
Distância, através da formação de um consórcio
interuniversitário de educação e treinamento, via
satélite, incluindo educação continuada em nível
avançado e intermediário, capacitação de professores
nos três níveis de ensino, bem como pesquisa e
desenvolvimento no uso de novas tecnologias no
processo de aprendizagem.
Data:
26 de maio de 1993
Local:
Brasília-DF
Participantes: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
1 Acordo de Cooperação CRUB/ELETROBRAS.
Objetivos: Desenvolver ações integrantes do Programa
Nacional de Conservação de Energia Elétrica PROCEL, que possibilite orientação, ações políticas
e diretrizes, no sentido de fomentar nas IES do País,
.0 desenvolvimento de conhecimentos em
conservação de energia elétrica e o aperfeiçoamento
e capacitação dos professores e alunos nas áreas de
conservação, bem como a difusão de programas,
métodos e técnicas junto à sociedade.
Data:
27 de outubro de 1994
Local:
Rio de Janeiro-RJ
Participantes: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do CRUB

CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 93/94. Pág: 67

1 Acordo de Cooperação CRUB/CRUP.
Aprofundar o conhecimento recíproco da realidade
Objetivos:
do sistema de ensino superior nos dois países,
priorizando os temas: autonomia; gestão
universitária; financiamento do ensino superior;
avaliação institucional; e equivalência de estudo.
25 de outubro de 1994
Data:
Recife-PE
Local:
Participantes: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB, Membros do Diretório Executivo do CRUB
•
e CRUP, Secretária-Geral, Professora Maria Helena
Alves Garcia e representantes da UFPe.
3.4.3 - Participação em Comissões

,

t) R

uição
questões
'41zvantes

Dentre as linhas programáticas elencadas no
Programa de Trabalho do CRUB, destaca-se a
criação de comissões permanentes, com vistas a
propiciar o debate com a comunidade acadêmica
sobre questões relevantes para a sociedade
brasileira, notadamente as referentes à educação
superior, cultura, ciência e tecnologia, saúde,
meio ambiente, agricultura, etc.

Nesta perspectiva, o CRUB instituiu nove comissões, de caráter
interno, as quais encontram-se relacionadas a seguir:
1 Plano Decenal de Educação
Representante do CRUB: Prof". Laudiene Maria Coutinho Vieira Assessora de Planejamento da Secretaria
Executiva do CRUB
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1 Autonomia Universitária
Criada na 187a Reunião do Diretório Executivo, em Salvador, nos
dias 13 e 14 de agosto de 1993.
Representantes do CRUB
ABRUEM:
Reitor João Carlos Gomes - UEPG
Reitor Jandir João Zanotelli - UCPEL
Reitor Frei Constâncio Nogara - USF
ABESC:
Reitor Antônio Veronezi - UnG
ANUP:
Reitor Antônio Diomário Queiroz AND1FES:
UFSC
COMUNITÁRIAS:
Reitor Elydo Alcides Guareschi - UPF
Avaliacão Institucional
Representantes do CRUB
ABESC:
ANDIFES:
FUC:
ANUP

Reitor Gilberto L. Moraes Selber PUCCAMP
Reitor Euro Brandão - PUC/PR
Reitor Hélgio Henrique Casses Trindade UFRGS
Reitor Almir de Souza Maia - UMMEP
Reitora Maria da Conceição Bernardo
da Silva - UMC

1 Hospitais Universitários
Representantes do CRUB:
Reitor Éfrem de Aguiar Maranhão - UFPE '
Reitor Nestor Barbosa de Andrade - UFU
Reitor Ir. Noberto Francisco Rauch - PUC/RS
Reitor João Carlos Thonson - UEL
1 Ação da Cidadania contra a Miséria, a Fome e pela Vida
Prof Antônio Ibaiiez Ruiz - UnB
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1 Conversão da Dívida Externa
Reitor José Raymundo Martins Romêo - UFF
,/ Crédito Educativo
Reitor Pe. Theodoro Paulo Severino Peters S.J. - UNICAP
Reitor Sérgio de Moraes Dias - UGF
1 Mensalidades Escolares
Reitor Antônio Carlos Caruso Ronca - PUC-SP
Reitor Gilberto Luiz de Moraes Selber - PUCCAMP
Reitor Almir de Souza Maia - UNIMEP
Reitor Sérgio de Moraes Dias - UGF-RJ
1 Ensino a Distancia
Reitor Sérgio Luiz Magarão - UNI-RIO (titular)
Reitor Antônio Iballez Ruiz - UnB (suplente)
Por sua vez, o CR'UB mantém representantes especialmente
designados junto a órgãos e programas governamentais, através das
seguintes comissões:
Comissão de Avaliação das Universidades Brasileiras, criada
através da Portaria n° 130, de 11 de julho de 1993, da SESu/MEC.
Representante do CRUB: O Conselho se fez representar pelas
associações dos segmentos.
1 Comissão Nacional de Autonomia, instituída através da Portaria
n° 350, 08 de marçó de 1994, do MEC.
Representante do CRUB: O Conselho se fez representar pelas
associações dos segmentos.

1 Grupo de Trabalho incumbido de analisar e propor mecanismos de
aprimoramento da colaboração entre os sistemas de ensino e o
atendimento prioritário à escolaridade obrigatória, objetivando a
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melhoria da qualidade da educação brasileira. Instituído pela
Portaria no 643, de 02 de maio de 1994, do Ministério da Educação
e do Desporto.
Representante do CRUB: Reitor José Carlos Almeida da Silva,
Presidente do CRUB.
1 Comissão Nacional de Incentivo à Cultura - CNIC.
Representante do CRUB: Reitor José Raymundo Martins Romêo-UFF
1 Comissão Nacional de Educação Infantil, instalada em
20/10/93, no âmbito do MEC.
Representante do CRUB: Reitor Antônio Carlos Caruso Ronca PUC-SP
1 Pólos Agroindustriais - MIR.
Representante do CRUB: Reitor Antônio Albuquerque Sousa
Filho - UFC (titular)
Reitor Charles Carvalho C. da Silveira UFPi (suplente)
1 Criança e Bem Estar Social.
Representante do CRUB: Reitor Paulo de Melo Jorge Filho - UECe (titular)
Reitor Ivo Mauri - UCG (suplente)
Pesca.
Representante do CRUB: ReitorNelson AbraimFraiji -UA (titular)
Reitor Manoel Francisco de Moraes
Cavalcanti - UFRPe (suplente)
1 Saúde na Empresa.
Representante do CRUB: Reitor Nestor Barbosa de Andrade UFU (titular)
Reitor João Carlos Thomson - UEL
(suplente)
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1 Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade.
Representante do CRUB: Reitor José Raymundo Martins Romêo UFF (titular)
CRUB/CN I/IEL.
Representante do CRUB: Reitor Lauro Ribas Zirturier - UNESA
(titular)
Reitor José Raymundo Martins Romêo UFF (suplente)
1 Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino
Médico - CINAEM.
Representante do CRUB: Profa. Edite Cordeiro -Centro de
Ciências da Saúde - UFPe
1 Comissão Nacional de Vigilância Sanitária
Instituída pela Port.n° 441, Ministério da Saúde, em fev./1994.
Representante do CRUB: Reitor Éfrern de Aguiar Maranhão - UFPe
3.4.4 - Participação em Congressos e Fóruns

ese n t

O Conselho se fez representar ao longo deste

<P(), período em diversos Congressos• e Fóruns

promovidos por diferentes entidades, enfocando
temas de relevância para a comunidade
universitária, conforme especificação abaixo:

ct•

1 X Congresso Nacional da Fasubra (X Confasubra).
Data/Local: 07 março de 1993 - UFAL - Maceió-AL
Participante: Reitor Fernando Cardoso Gama
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1 XI Encontro Nacional Fórum de Pró-Reitores de Assuntos
Estudantis e Comunitários.
Data/Local: 27 a 30 abril de 1993 - Curitiba - PR
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
1 VI Fórum Nacional de Pró-Reitores de Ensino de Graduação
das Universidades Brasileiras.
Data/Local: 16 de maio de 1993 - Hotel Glória - Rio de Janeiro-RJ
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
1 Fórum de Pró-Reitores de Extensão.
Data/Local: 15 de junho de 1993 - Cuiabá-MT
Participantes: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB e Reitora Luzia Guimarães - UFMT
1 VI Fórum Nacional de Pró-Reitores de Graduação das
Universidades Brasileiras.
Data/Local: 16 de junho de 1993.- Rio de Janeiro-RJ
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
V IX Encontro Nacional de Pró-Reitores de Pós-Graduação e
Pesquisa.
Data/Local: 27 de junho de 1993 - Rio de Janeiro-RJ
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
V XXVI Conselho da ANDES.
Data/Local: 30 de junho de 1993 - UFRN - Natal-RN
Participante: Reitor Geraldo dos Santos Queiroz - UFRN,
representando o CRUB.
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 93/94. Póg: 73

VI III Conferência Ibero-Americana de Chefes de Estados e de
Governo.
Data/Local: 04 de julho de 1993 - Salvador-BA
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva-Presidente do
CRUB.
1 Seminário de Bibliotecas Universitárias do Nordeste - Protocolo
de Integração das Universidades do Nordeste - PINE.
Data/Local: 16 de agosto de 1993 - Salvador-BA.
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente. do
CRUB.
1 1 Congresso Brasileiro da Qualidade no Ensino Superior.
Data/Local: 23 a 25 agosto de 1993 - São Paulo-SP
Participantes: Membros do Diretório Executivo
1 XVI Fórum Nacional dos Reitores das Universidades Estaduais
e Municipais.
Data/Local: 16 e 17 de setembro de 1993 - UERJ - Rio de
Janeiro-RJ
Participantes: Presidente do CRUB, Membros do Diretório e
Reitores das IES Estaduais
1 1.1 Congresso Brasileiro de Direito Educacional.
Data/Local: 21, 22 e 23 de setembro de 1993 - Salvador-BA
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
1 Fórum Estadual em Defesa da Escola Pública.
Data/Local: 08 de novembro de 1993 - São Paulo-SP
Participante: Prof Sérgio Cruz - PUCCAMP, representando o CRUB.
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1 XXXI Congresso Brasileiro de Educação Médica - III Fórum
Nacional de Avaliação do Ensino Médico.
Data/Local: 15 a 19 de novembro de 1993 - São Luís-MA
Participante: Prol'. Edite Cordeiro - UFPe, representando o CRUB.
1 XXI Congresso Brasileiro de Ensino de Engenharia.
Data/Local: 16 a 19 de novembro de 1993 - Belo Horizonte-MG
Participante: Reitor Pe. Geraldo Magela Teixeira - PUC/MG,
representando o CRUB.
1 XVII Fórum de Reitores da ABRUEM: Autonomia
Universitária na Perspectiva das Relações com os Estados e
Municípios
Data/Local: 18 a 20 de maio de 1994 - FESP - Recife - PE
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
1 V Congresso Nacional - CONCUT: "As prioridades da classe
trabalhadora para os próximos três anos"
Data/Local: São Paulo-SP
Participante: Reitor Antônio Carlos Ronca - PUC/SP,
representando o CRUB
3.4.5 - Participação em Solenidades Sociais, Seminários e Reuniões
No período, o CRUB se fez representar
através de seu Presidente e membros do
Diretório Executivo, em solenidades sociais, CRUB PreSeril
bem como participou ativamente de reuniões
e seminários sobre questões relevantes,
notadamente as relacionadas com educação superior, conforme é
apresentado a seguir:
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1 Solenidade de Posse do Dr. Lindolpho de Carvalho Dias Presidente do CNPq.
Data/Local: 27 de maio de 1993 - Ministério da Ciência e
Tecnologia - Brasília-DF.
Participante: Reitor Antônio Ibatiez Ruiz - UnB.

1 Cerimônia de Instalação da Comissão Interinstitucional para o

Programa Educação pela Qualidade.
Data/Local: 21 de julho de 1993 - CNI - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.

1 Instalação do Subcomitê do Subprograma III - Educação
Formação e Capacitação de Recursos Humanos do PBQP.
Data/Local: 09 de setembro de 1993 - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
1 Solenidade de instalação da loteria especial em favor do
Programa de Crédito Educativo.
Data/Local: 13 de outubro de 1993 - MEC - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
1 Instalação da Comissão Nacional de Educação Infantil.
Data/Local: 20 de outubro de 1993 - MEC - Brasília-DF
Participante: Reitor Antônio Carlos Caruso Ronca - PUC/SP representante do CRUB na Comissão.

1Cerimônia de entrega de Condecorações da Ordem Nacional do
Mérito Educativo.
Data/Local: 11 de novembro de 1993 - MEC - Brasília-DF
Participantes: Presidente do CRUB, Membros do Diretório
Executivo e vários Reitores de IES filiadas.
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das
EmbratelfMinistério
1 Assinatura
Convênio:
do
Comunicações/MEC.
Data/Local: 08 de dezembro de 1993 - Brasília-DF
Participante: Reitor Celso Vitório Pierezan-UFMS, representando o
CRUB.
1 Solenidade de Abertura do Curso de Especialização em
Educação a Distância para coordenadores e supervisores de
Educação a Distância.
Data/Local: 10 de janeiro de 1994 - TELEBRAS - Brasília-DF
Participante: Reitor João Cláudio Todorov - UnB, representando o
CRUB.
1 Cerimônia de Instalação da Comissão Especial da
Administração Pública Federal.
Data/Local: 04 de fevereiro de 1994 - Palácio do Planalto Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
1 Posse do Presidente e Vice-Presidente do Conselho Federal de
Educação.
Data/Local: 22 de fevereiro de 1994 - CFE - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
Solenidade Comemorativa aos 25 anos da Fundação do
Instituto Euvaldo Lodi.
Data/Local: 22 de março de 1994 - CM - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
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,f Solenidade de Outorga do Título de Doutor "Honoris Causa"

ao Excelentíssimo Senhor Doutor Mário Soares - Presidente da
República de Portugal.
Data/Local: 22 de março de 1994 - PUC/MG Belo HorizonteMG
Participante: Reitor Tomaz Aroldo da Mota Santos - UFMG,
representando o CRUB.

✓ Cerimônia de assinatura de Protocolo de Intenções para
devolução do terreno da sede da UNE, situado na praia do
Flamengo - RJ
Data/Local: 17 de maio de 1994 - Sede da UNE - Rio de Janeiro-RJ
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
1 Seminário sobre "Segurança Alimentar e Cidadania: A
contribuição das Universidades Paulistas"
Data/Local: 25 de maio de 1994 - UNICAMP, Campinas - SP
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
• Solenidade de inauguração do Centro de Atenção Integral
Criança - CAIC/UNESCO
Data/Local: 02 de junho de 1994, Brasília-DF
Participante: Reitor João Claúdio Todorov - UnB, representando
o CRUB.
Solenidade de lançamento dos Selos Comemorativos do Plano
Decenal de Educação para Todos
Data/Local: 03 de junho de 1994, MEC - Brasília-DF
Participante: Reitor João Claúdio Todorov - UnB, representando
o CRUB.
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1 Solenidade de instalação da Primeira Reunião de Trabalho do
Fórum Permanente do Magistério de Educação Básica
Data/Local: 08 de junho de 1994, MEC Brasília-DF
Participante: Reitoral 117ia Guimarães - UFMT, tvp~tando o CRUB.
1 Solenidade de assinatura do Convênio entre o Ministério da
Educação e do Desporto e a Confederação Nacional das
Indústrias, o CRUB, a FENASOLF-Feiras Comerciais Ltda e a
IBM do Brasil
Data/Local: 23 de agosto de 1994, MEC, Brasília-DF
Participante: Reitor Hésio de Albuquerque Cordeiro - VicePresidente do CRUB.
1 Solenidade de abertura da Conferência Nacional de Educação
para Todos
Data/Local: 29 de agosto de 1994, Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
1 Cerimônia de abertura do Seminário Nacional "Licenciaturas:
o desafio da integração entre o ensino, pesquisa e extensão"
Data/Local: 21 de setembro de 1994, UFPr, Curitiba-PR
Participante: Pro? Dra. Menga Lüdke - PUC/RJ, representando o
• CRUB.
V Cerimônia de Instalação do Consórcio Interuniversitário de
Educação Continuada e a Distância e da Cátedra UNESCO de
Educação a Distância e de abertura do Seminário Internacional
intitulado As Novas Tecnologias na Educacão e na Formacão
Continuada - A Educação sem Distância para o século XXI.
Data/Local: 26 de setembro de 1994, UnB, Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida e Silva, Presidente do
CRUB.
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1 Assinatura do Pacto de Valorização do Magistério e Qualidade
da Educação (MEC/CRUB/CONSED/UNIDEVIE/ANFOP.
Data/Local: 19 de outubro de 1994, Palácio do Planalto Br
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
1 Seminário para definição do Plano de Gestão do CRUB 1993/1995
Data/Local: 10 e 11 março de 1993 - Academia de Tênis de
Brasília - Brasília-DF.
Participantes: Presidente, membros do Diretório Executivo e da
Secretaria Executiva do CRUB.
1 Reunião para o planejamento e contatos para a Conferência
Internacional dos Reitores sobre a Educação para Paz e o Meio
Ambiente.
Data/Local: 14 abril de 1993 - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida e Silva, Presidente do
CRUB.
1 Seminário Nacional sobre Políticas de Ensino Superior no
Brasil.
Data/Local: 26 abril de 1993 - USP - São Paulo-SP
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB e membros do Diretório.
1 Reunião da Comissão Mista Permanente do Acordo
MEC/CRUB/CNI.
Data/Local: 05 de maio de 1993 - SESu/MEC - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida e Silva, Presidente do
CRUB.
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1 Reunião da ABRUEM
Data/Local: 27 de maio de 1993, São Paulo-SP
Participante: Reitor José Carlos Almeida e Silva, Presidente do
CRUB.
1 Reunião da SBPC.
Data/Local: 11 de julho de 1993 - UFPe - Recife-PE
Participante: Reitor José Carlos Almeida e Silva, Presidente do
CRUB.
1 Reunião: MIFt, CM, SESI, SENAI, IEL e o CRUB.
Data/Local: 22 de julho de 1993 - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida e Silva, Presidente do
CRUB.

1 Reunião sobre Programa de Alfabetização e parceria
Movimento de Educação de Base-MEB.
Data/Local: 28 de julho de 1993 - Sede MEB - Brasília-DF
Participante: Pror. Laudiene Maria Coutinho Vieira,
representando a Secretaria Executiva do CRUB.

1 Reunião na CUT, visando discutir a proposta para constituição
da Rede Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o
Trabalho.
Data/Local: 30 de julho de 1993 - São Paulo-SP
Participantes: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB e membros do Diretório Executivo. "
1 Reunião da Comissão de Educação na Assembléia do Estado de
São Paulo.
Data/Local: 18 de agosto de 1993 - São Paulo-SP
Participante: Reitor Arthur Roquete de Macedo - UNESP.
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1 2 Reunião do Subcomitê do Subprograma Geral III Educação, Formação e Capacitação de Recursos Humanos.
Data/Local: 28 de setembro de 1993 - Brasília-DF
Participante: Profa. Laudiene Maria Coutinho Vieira,
representando a Secretaria Executiva do CRUB.
1 Seminário Nacional - Universidade Aberta e a Distância - uma
experiência para o Distrito Federal.
Data/Local: 27 a 30 de setembro de 1993 - OAB - Brasília-DF
Participante: Prof. Laudiene Maria Coutinho Vieira,
representando a Secretaria Executiva do CRUB.
1 Reunião de convênio CNI/MEC-SESu/CRUB.
Data/Local: 28 de setembro de 1993 - SEBRAE - Brasília-DF
Participante: Reitor Charles Carvalho C. da Silveira - UFPi,
representando o CRUB.
1 Seminário para a Implantação do Suporte Técnico para o
PRONAICA.
Data/Local: 07 de outubro de 1993 - MEC - Brasília-DF
Participante: Prof'. Dalva Maria de Mello representando a
Secretaria Executiva do CRUB.
1 Seminário de Modernização, Trabalho e Educação.
Data/Local: 07 de outubro de 1993 - Câmara dos Deputados Brasília-DF.
Participante: Presidente do CRUB e Membros do Diretório Executivo.
1 Reunião da Comissão de Educação da Assembléia Legislativa
do Estado de São Paulo.
Data/Local: 20 de outubro de 1993 - São Paulo-SP
Participante: Membros do Diretório Executivo e Reitores das LES
de São Paulo.
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1 Reunião Extraordinária do Fórum de Pró-Reitores de Assuntos
Estudantis e Comunitários.
Data/Local: 21 de outubro de 1993 - CRUB - Brasília-DF
Participante: Prof. Maria Helena Alves Garcia, Secretária-Geral do
CRUB.
1 Reunião sobre a Criação do Conselho Nacional de Vigilância
Sanitária.
Data/Local: 25 de outubro de 1993 - Ministério da Saúde -Brasilia-DF
Participante: Reitor. Éfrem de Aguiar Maranhão - UFPe,
representando o CRUB.
1 Reunião sobre o Plano Decenal de Educação para Todos, com
entidades não governamentais.
Data/Local: 29 de outubro de 1993, MEC, Brasília-DF
Participantes: Reitor Hésio de Albuquerque Cordeiro, VicePresidente do CRUB e Prof' Laudiene Maria
Coutinho Vieira, representando a Secretaria
Executiva do CRUB.
1 Reunião do Comitê Consultivo do Plano Decenal de Educação
para Todos
Data/LOcal: 04 de novembro de 1993, MEC, Brasília-DF
Participante: ProP Laudiene Maria Coutinho Vieira,
representando a Secretaria Executiva do CRUB.
1 Reunião da Comissão Institucional do Protocolo de Ação
Interinstitucional.
Data/Local: 05 de novembro de 1993 - Aracaju-SE
Participante: Reitor Luiz Hennínio de Aguiar- UFS,
representando o CRUB.
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1 1 Seminário sobre a Cooperação Acadêmico-Científica no
MERCOSU L.
Data/Local: 08 de novembro de 1993 - UFRGS - Porto Alegre-RS
Participante: Reitor Nelson Maculan Filho - UFRJ, representando
o CRUB.
1 Seminário Universidade: Qualidade e Participação; Os desafios
do futuro.
Data/Local: 30 de novembro de 1993 - Rio de Janeiro-Ri
Participantes: Reitor José Raymundo Martins Romêo - UFF e
Reitor Lauro Ribas Zimmer - UNESA,
representantes do CRUB.
1 Reunião da Comissão Nacional de Vigilância Sanitária.
Data/Local: 10 de novembro de 1993 - Ministério da Saúde Brasília-DF
Participantes: Reitor Éfrem de Aguiar Maranhão-UFPe,
representante do CRUB na Comissão e Reitor
Nelson Maculan Filho, Presidente da ANDIFES,
representando o CRUB.
1 Reunião da Comissão Nacional de Vigilância Sanitária.
Data/Local: 30 de novembro de 1993-Ministério da Saúde-Brasilia-DF
Participantes: Reitor Éfrem de Aguiar Maranhão - UFPe,
representante do CRUB na Comissão e Prof.
Bertoldo Kruse Grande de Arruda- UFPe.
Reunião da Comissão Interinstitucional
Data/Local: 25 de novembro de 1993
.
- CM - Brasília-DF
Participante: Prof'. Dalva Maria de Mello, representando a
Secretaria Executiva do CRUB.
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1 Reunião pública para debater o substitutivo preliminar ao
Projeto de Lei n° 2.249/91, que dispõe sobre os recursos
hídricos.
Data/Local: 29 a 30 de setembro de 1993 - Câmara dos
Deputados - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
1 Reunião de Coordenação e Planejamento da Estratégia de
Mobilização e Apoio à Redução da Mortalidade Infantil no
Brasil.
Data/Local: 01 outubro de 1993 - SEBRAE - Brasília-DF
Participante: Proe. Elizabete Gonçalves do Amaral, representando
a Secretaria Executiva do CRUB.

1V Reunião da Comissão Nacional de Vigilância Sanitária.

17 de janeiro de 1994 - Ministério da Saúde Brasília-DF
Participante: Reitor Éfrein de Aguiar Maranhão - UFPe,
representante do CRUB na Comissão.

Data/Local:

1 Reunião conjunta dos presidentes e/ou representantes de
entidades do segmento privado educacional brasileiro.
Data/Local: 02 de fevereiro de 1994 - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
V Reunião da Comissão Interinstitucional.
Data/Local: 23 de fevereiro de 1994 - CNI - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.

• CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 93/94. Pág: 85

,f Reunião sobre mensalidades escolares: ABM, ABESC, AEC
nacional, ANAMEC e CRUB.
Data/Local: 23 de fevereiro de 1994 - FIEP - Brasília-DF
Participante: Presidente do CRUB, Presidente da ANUP e
Reitores das IES Particulares.

1 Reunião da UNE e demais entidades da área da educação para
lançar uma grande campanha em defesa da educação pública.
Data/Local: 24 de fevereiro de 1994- SBPC - São Paulo-SP
Participante: Reitor Gilberto Luiz de Moraes Selber PUCCAMP, representando o CRUB.
1 Seminário Nacional sobre vestibular
09, 10 e 11 de março de 1994 UFMG - Belo
Data/local:
Horizonte-MG
Participante: Prof'. Dl' Maria Ciavatta Franco - UFF,
representando o CRUB.
1 Reunião para discussão da operacionalização do Projeto Pégaso
e formação do Comitê Gestor.
Data/Local: 15 de março de 1994 - CNI - Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do CRUB.
Reunião sobre Autonomia Universitária
Data/Local: 19 de abril de 1994, SESu/MEC, Brasília-DF
Participante: Reitor Hésio de Albuquerque Cordeiro, VicePresidente do CRUB.
1 5a Reunião do Comitê Consultivo do Plano Decenal de
Educação para Todos
Data/Local: 10 de maio de 1994, Brasília-DF
Participantes: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB e Pra' Dalva Maria de Mello, representando
a Secretaria Executiva do CRUB.
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 93/94. Pág 86

1 Reunião para decisão do Termo de Referência do grupo de
trabalho "Pégaso"- Escola de Empreendedores.
Data/Local: 12 de maio de 1994, CM, Brasília-DF
Participante: Reitor Manoel Pereira Leite de Almeida - UFF,
representando o CRUB.
1 Reunião do Grupo de Trabalho do Subprograma Geral III Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade.
Data/Local: 16 de maio de 1994, MEC, Brasília-DF
Participante: Reitor 1.2U10 Ribas Zimmer, UNESA, representante do CRUB.
1 Reunião da SUDENE - Implantação de projetos de irrigação, a
partir do Rio São Francisco.
Data/Local: 17 de maio de 1994, SUDENE, Fortaleza-CE
Participante: Reitor Antônio de Albuquerque Sousa Filho - UFC,
representando o CRUB.
1 Reunião da Comissão Nacional - Agenda Autonomia 94
Data/Local: 25 e 26 de maio de 1994, SESu/MEC, Brasília-DF
Participante: Reitor Gilberto Luiz de Moraes Selber PUCCAMP, representante do CRUB.
1 Reunião de Avaliação do Ensino - Melhoria da Qualidade da
Educação Brasileira
Data/Local: 30 de maio de 1994, MEC, Brasília - DF
Participante: Reitor José Calos Almeida da Silva, Presidente do CRUB.
1 Reunião sobre a reestruturação do CRUB com os Presidentes
das Associações ANDIFES, ABRUEM, ANUP e FUC.
Data/Local: 08 de junho de 1994, CRUB,Brasília-DF
Participante: Reitor José Calios Almeida da Silva, Presidente do CRUB.
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1 Reunião do Segmento das Instituições Particulares e
Comunitárias - Estratégias a serem adotadas, tendo em vista a
edição da Medida Provisória 524, de 07/06/94.
Data/Local: 14 de junho de 1994, CRUB, Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva ,Presidente do
CRUB.
1 Seminário Nacional sobre a Autonomia Universitária - Agenda
Autonomia 94.
Data/Local: 15 de junho de 1994, UnB, Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB.
s/ 1" Seminário de Cooperação Técnica FBN/IES/CRUB.
Data/Local: 21 a 23 de junho de 1994, Manaus-AM
Participante: Prof Dalva Maria de Mello, representando a
Secretaria Executiva do CRUB.
1 Reunião de Políticas Nacionais de Leitura dos Países-Membros
• do MERCOSUL.
Data/Local: 28 de junho a 01 de julho de 1994, Porto Alegre-RS
Participante: Reitor Helgio Trindade, UFRGS, representando o CRUB.
1 Reunião sobre o Acordo de Cooperação Técnica entre o
Governo da República Federativa do Brasil e a Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
Data/Local: 30 de junho de 1994, MEC, Brasília-DF
Participante: Reitor Francisco Aparecido Ferreira _ UNIR,
representando o CRUB.
1 1V Reunião do Fórum Permanente do Magistério da Educação
Básica.
Data/Local: 18 de julho de 1994, MEC, Brasília-DF
Participante: Prof. Aldir Remigio - UFAL.
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1 Reunião sobre os procedimentos e critérios a serem adotados no
âmbito do Projeto Pégaso - Escola de Empreendedores.
Data/Local: 27 de julho de 1994, CM, Brasília-DF
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva - Presidente do
CRUB.
1 Reunião da Comissão Julgadora do Prêmio IBM de Pesquisa e
Desenvolvimento Tecnológico.
Data/Local: 29 de julho e 12 de agosto de 1994, Rio de Janeiro-RJ
Participante: Prof José Raymundo Martins Romêo - UFF,
representando o CRUB.
1 Reunião sobre mensalidades escolares com a participação das
entidades: ABM, ANUP, ANAMEC, AEC, ABESC, CRUB e
FIEP.
Data/Local: 03 de agosto de 1994, Brasília-DF
Participantes: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do
CRUB e Reitores das IES particulares.
1 Reunião sobre os projetos de formação de empreendedores:
incubadoras, etc. com os superintendentes regionais do IEL.
Data/Local: 11 de agosto de 1994, Florianopólis-SC
Participante: Reitor Antônio Diomário Queiroz - UFSC,
representando o CRUB.
1 Reunião de representantes da SESu/MEC com os reitores e
diretores de hospitais universitários.
Data/Local: 16 de agosto de 1994, CRUB,Brasília-DF
Participantes: Reitores das IES.
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1 Reunião sobre a reestruturação do CRUB com os Presidentes
das associações ANDIFES, ABRUEM, ANUP e FUC.
Data/Local: 17 de agosto de 1994, PUC/SP, São Paulo-SP
Participantes: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do CRUB e Prol'
Maria Helena Alves Garcia, Secretária-Geral do CRUB.
1 Reunião do Comitê Consultivo do Plano Decenal de Educação
para Todos.
Data/Local: 22 de agosto de 1994, MEC,Brasília-DF
Participante: Prof Laudiene Maria Coutinho Vieira,
representando a Secretaria Executiva do CRUB.

P Reunião do Fórum Permanente sobre Segurança Alimentar

das Universidades Públicas do Rio de Janeiro
Data/Local: 22 de agosto de 1994, UFF, Niterói-RJ
Participante: Reitor José Carlos Almeida da Silva, Presidente do CRUB

1 2° Seminário de Cooperação Técnica FBN/CRUB/LES para
discutir programas de cooperação entre a Fundação Biblioteca
Nacional e as Bibliotecas Centrais das IES, do Sudeste,Sul e
Centro-Oeste.
Data/Local: 31 de agosto , 01 e 02 de setembro de 1994, Rio de Janeiro-RJ
Participante: Reitor Sén3io Luiz Magarão - UNI-RIO, representando o
CRUB.
1 Seminário de Ação Local Integrada e Segurança Alimentar.
Data/Local: 01 a 03 de setembro de 1994, Fortaleza-CE
Participante: Reitor Antônio Colaço Martins - UN1FOR, representando o
CRUB.
1 XXVI Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional.
Data/Local: 20 a 23 de setembro de 1994, UERJ, Rio de Janeiro-RJ
Participante: Reitor Hésio de Albuquerque Cordeim, Vice-Presidente do
CRUB.
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Seminário: Inovações no ensino superior - conhecimento e
prática pedagógica.
Data/Local: 05 a 07 de 011tubro de 1994, Pelotas,RS
Participante: Reitor Jandir João Zanotelli - UCPel,
representando o CRUB.
,/ Seminário Internacional de Conservação de Energia Elétrica.
Data/Local: - 27 de outubro de 1994, Rio de Janeiro RJ
Participante: Reitor. Paulo Alcântara Gomes - UFRJ,
representando o CRUB.
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3.5 - Ação Divulgadora
No cumprimento de suas atribuições regimentais, o Conselho
desenvolve ações de caráter substantivo, com vistas ao
aperfeiçoamento e à melhoria do ensino superior, quer divulgando
conhecimentos, quer realizando e/ou apoiando cursos e incentivando o
intercâmbio entre as IES.
3.5.1.- Estudos e Publicações
O CRUB, ao longo de sua história, tem se utilizado
da mídia impressa, como canal de divulgação de
idéias, estudos e reivindicações, junto à comunidade.
Têm sido publicados e distribuídos documentos de
variada natureza. Dentre as publicações destacamse:
Educação Brasileira - Periódico semestral instituído em 1978, com o
objetivo de divulgar o pensamento de educadores brasileiros sobre
questões de real importância para a melhoria da qualidade da educação
superior no País.
A revista é composta, basicamente, das seguintes seções: tema, textos,
debates, informativo bibliográfico e documentação, com tiragem atual
de 2.000 exemplares.
No período a que se refere o presente relatório, foram impressos e
distribuídos quatro números. O número 29, com o tema:
"Universidade: - autonomia, qualidade e compromisso social",
buscou ampliar as discussões que vêm sendo travadas no interior das
IES, assim como em distintas esferas da sociedade civil, sobre a
universidade e o momento sócio-econômico e político nacional, com
vistas a subsidiar a consolidação da autonomia universitária, numa
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perspectiva que reforce o compromisso social e atenda aos imperativos
da melhoria dos serviços oferecidos. Os números 30 e 31 abordaram a
temática: "Universidade: Ética e Cidadania", considerada essencial
para a construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Diante da
relevância do tema, o CRUB priorizou a publicação de textos e
estudos específicos, como forma de colocar à disposição das
universidades filiadas novas abordagens sobre o assunto que tem
merecido ampla discussão pela comunidade acadêmica. O número 32 "Crise dos paradigmas da educação" - procura examinar o quadro
contemporâneo da educação e apresenta questionamentos quanto à
validade de muitos de seus princípios e aponta novos caminhos.
Sistema de Informações sobre as
Universidades Brasileiras - SIUB - A partir de
1985, o Conselho passou a editar o SIUB - ()
Sistema de Informações das Universidades
Brasileiras - publicação anual de dados das
universidades associadas a esse Conselho, com o
propósito de subsidiar a tomada de decisão e
informar,à comunidade em geral, do potencial das
universidades e dos serviços oferecidos.

ØbflIZ jø

O

O SIUB apresenta um conjunto de dados estatísticos sobre a vida
acadêmica e administrativa das instituições filiadas ao CRUB,
constituindo-se como importante instrumento de consulta e de
pesquisa para dirigentes, administradores universitários, estudiosos e
pesquisadores.
No período, foi publicado o SIUB/91, com a distribuição de 1244
exemplares às instituições filiadas, encontrando-se em fase de digitação
o SIUB/92, e em processo de coleta de dados o SIUB/93.
Como desdobramento do SIUB, encontra-se em fase de acabamento a
nova publicação do CRUB, intitulada - Séries Históricas, relativa ao
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período 1987/91, com o objetivo de aprofundar a análise de algumas
variáveis básicas para um melhor conhecimento do ensino superior
brasileiro.
Anais das Reuniões Plenárias - Publicação
iniciada em 1978, com o objetivo de registrar os
debates em plenário, referentes ao tema central,
palestras, comunicações, moções e proposições,
além de assuntos administrativos ocorridos nas
reuniões plenárias.
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No período, foram organizados os anais da 53' Reunião Plenária
realizada em Vitória-ES, em agosto de 1991, sobre o tema
"Universidade Brasileira Rumo ao Ano 2000"; da 548 realizada em
Aracaju-SE, no período de 17 a 20 de março de 1992, sobre o tema "Educação, Desenvolvimento e Meio Ambiente"; e da 568 reunião
realizada em Manaus-AM, em março de 1993, cujo assunto foi:
"Universidade - Ética e Cidadania."
As sínteses dos referidos eventos foram elaboradas e distribuídas às
instituições filiadas, com vistas a divulgar as reflexões e o
posicionamento de educadores e de representantes da sociedade civil
sobre a temática em discussão e a constituir-se em material de
consulta.
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Outras publicações

a

Mais recentemente, na atual administração, foram
criadas
as seguintes publicações: UNIBRASILv
rid
Boletim bimestral de divulgação das principais
AgiliZ9"
atividades do CRUB e das universidades
as ..., , brasileiras; CRUB Informa - visa divulgar à
,
comunidade acadêmica e científica informações
I I fOrrilaçOe referentes à realização de cursos, encontros,
seminários, congressos e conferências, em âmbito
nacional e internacional, além de informar sobre a oferta de bolsas de
estudos; - Cadernos CRUB, a mais nova publicação do Conselho de
Reitores, pretende se constituir em instrumento ágil de comunicação
com as IES, retratando os estudos desenvolvidos pelo Conselho,
voltados especificamente para a melhoria da qualidade de educação
superior no País. O primeiro número desta publicação foi lançado em
abril de 1994 e delineia as etapas do projeto de Avaliação Institucional
a cargo do CRUB, como forma de antecipar o debate, em torno de um
assunto de grande importância para a comunidade acadêmica.
Como desdobramento do citado projeto foram editados os números 2,
3 e 4 do Cadernos CRUB que tratam, respectivamente, dos seguintes
temas:
• O Acesso ao Ensino Superior: e Cinco Teses de Moralidade.
• Formação de Docentes para o Ensino Fundamental e Médio (As
Licenciaturas).
• Capacitação de Docentes no Sistema Universitário Brasileiro:
políticas, estratégias, problemas e resultados.
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3.5.2 - Cursos e Programas de Intercâmbio
O CRUB, COM vistas a incrementar o
i: intercâmbio entre as instituições de ensino,
presta assessoramento às universidades, como
apresentado anteriormente, divulgando cursos
anCiidOa
lide internacionais, programas de intercâmbio e
OPürilnij
bolsas de estudos no exterior, em diferentes
áreas do conhecimento, visando ao
Int°
aperfeiçoamento acadêmico de professores,
pesquisadores e estudantes, bem como ao aumento da produtividade
acadêmica, pela expansão das atividades de extensão e pesquisa.

Divulgando

Estes cursos e programas de intercâmbio são oferecidos por
instituições universitárias, agências de fomento e organizações
internacionais com os quais o Conselho mantém contato constante,
através da troca de informações sobre o sistema universitário do Brasil
e do exterior.
Encontram-se relacionados, a seguir, os programas e cursos
internacionais divulgados às universidades filiadas:
• Programas de Intercâmbio - Áustria, Conselho Britânico, Alemanha,
Suíça.
• Programa de Estudos Norte-Americanos - Comissão Fulbright.
• Programa de Educação a Distância - OUI/OEA.
• 2' Conferência Interamericana sobre Educação em Engenharia.
• Congresso Interamericano de Educação.
• Programa de Bolsa de Estudo para pós-doutorado - Canadá.
• Bolsas de estudo para doutorado e especialização - Serviço Alemão
Intercâmbio Acadêmico - DAAD.
• Cursos de Pós-Graduação no exterior - Instituições européias e
latino-americanas.
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• Cooperação Institucional União das Universidades da América
Latina - UDUAL.
• Intercâmbio e Cooperação com a Universidade de Estudos de
Bari/Itália.
• Intercâmbio na áreas educacional, cultural e científica com o
Sistema Universitário da Flórida.
• Exposição Itinerante Cubana - Universidade: Avanços Científicos e
Tecnológicos.
• Estágio na área de Ensino a Distância - Université du Québec,
Canadá.
Programa
de bolsas de estudo para docentes e doutorandos
•
brasileiros - Embaixada do Canadá.
• Conferência Bienal do "International Network of Quality Assurance
Agencies in Higher Education".
• Cursos Internacionais em Israel.
• Programa para professores visitantes norte-americanos - Comissão
Fulbright.
• Programa Humbert Humphrey - Comissão Fulbright.
• Prêmios Interamericanos de Ciências "Bernardo A. Houssay", de
Educação "Andrés Belo", "Gabriela Mistral" e "Eloisa Lorenzo"
oferecidos pela OEA..
Intercâmbio
na área de música eletrônica - Universidade da
•
Califórnia, San Diego, USA..
• Projeto Columbus - USA..
• Cursos de Curta-Duração - Universidad de La Habana, Cuba.
• Programa de Formação, Ajuda a Projetos Culturais e Assistência
Técnica para Iberoamérica - 1994 - Embaixada da Espanha.
• Cursos de Extensão - INTERSTUDIES/UNESA.
• Programa MUTIS - Governo Argentino.
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3.6 - Ação Colegiada
O compromisso assumido pela atual gestão, tendo em vista o
fortalecimento político do CRUB, marca, neste período de um ano e
oito meses de atividades, o esforço na busca do trabalho participativo
do Colegiado, mediante estabelecimento de canais sistemáticos e
institucionalizados de interação com o Congresso Nacional, através das
Comissões de Educação, da Saúde, da Ciência e Tecnologia, da
Comissão Mista de Orçamento, etc, com o Ministério da Educação e
com outros órgãos governamentais e não governamentais, nacionais e
estrangeiros.
Esta postura tem levado a atual administração a
dividir tarefas executivas com os membros do
Traball1U
Diretório e das Presidências das Associações, a
procurar interagir com as universidades anfitriãs na
conjugação de esforços, tendo em vista a
preparação das reuniões plenárias do CRUB, bem como na indicação
de membros do Colegiado, para a composição de comissões internas e
de diversos órgãos governamentais, com os quais o Conselho mantém
parcerias.
Nessa ação colegiada, merece destaque a realização da 56' e 57'
Reuniões Plenárias que, por decisão do Diretório Executivo,
aprofundaram a participação da universidade nas questões da ética e
cidadania.
3.6.1 - Reuniões Plenárias

Nas 183 e 1848 reuniões do Diretório Executivo realizadas em Brasília
e Manaus, respectivamente, dentre as questões prioritárias discutidas,
no âmbito do Programa de Trabalho do CRUB - 93/95, destaca-se a
redefinição das reuniões plenárias, no que diz respeito à sua
concepção, periodicidade, alternância e ternário.
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Neste sentido, na 56' Reunião Plenária realizada em Manaus, nos dias
29, 30 e 31/03/93, foi ratificada a decisão do Diretório de reduzir de
duas plenárias temáticas ao ano para uma só, com prioridade para as
questões específicas envolvendo as IES e as Associações, em fiinção
de sua área de interesse; e outra anual, de pauta, onde serão discutidas
apenas questões internas e relevantes do CRUB.
A seguir, estão registradas as Reuniões Plenárias
realizadas no período: .

Apoio das5
dg

56 Reunião Plenária
29 a 31 de março de 1993
Data:
Manaus-AM
Local:
Universidade:Ética e Cidadania
Tema:
Ciência e Política
Painel:
Coordenador Reitor Hésio de Albuquerque Cordeiro - UERJ
Expositores: ProP. Marilena Chauí - USP
Reitor Hélgio Trindade - UFRGS
Reitor Newton Lima Neto - UFSCar
Autoridade e Democracia
Painel:
Coordenador José Seixas Lourenço - Presidente da UNAMAZ
Expositores: Prof. Renato Janine Ribeiro - UMCAMP
ProP. Marilene Corrêa da Silva - UA
Prof. Eduardo José Pereira Coelho - PUCCAMP
Justiça e Cidadania
Painel:
Coordenador Reitora Vanessa Guimarães Pinto - UFMG
Expositores: Prof. Paulo Sérgio Pinheiro -USP
Herbert de Souza - Sociólogo - RJ
Reitor Pe. Laércio Dias de Moura - PUC/R1
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Painel:
Governo para a Cidadania
Coordenador Reitor Neroaldo Pontes de Azevedo - UFPB
Expositores: José Roberto Batochio - Advogado, OAB-SP
Senador Amir Lando - PMDB - RO
Leonardo Boff- Teólogo e Escritor - RJ
57a Reunião Plenária
25 a 28 de abril de 1994
Data:
Local:
Rio de Janeiro-RJ
Formação ética e atuação política: a contribuição das
Terna:
universidades para a promoção de uma cidadania
participativa.
Painel:
A formação da pessoa e a formação para a participação
social: o lugar da ética na formação profissional
Conferencista: Gerd Bornheim
Debatedores: Dom Lourenço de Almeida Prado - CFE - Colégio São
Bento - RJ
Reitor Pe. Laércio Dias Moura - PUC-RJ
Reitor Hésio de Albuquerque Cordeiro - UERJ
Painel:

A formação para a cidadania: os direitos e deveres:
postura responsável e participativa; resgate e dimensão
política como serviço à sociedade. A questão da
qualidade de vida e do desenvolvimento sustentado.
Conferencista Luis Antônio Cunha
Debatedores: Teotônio dos Santos Júnior - UFF
Reitor Geraldo dos Santos Queiroz - UFRN
Reitor Neroaldo Pontes de Azevedo - UFPB
Painel:

A universidade cidadã: suas responsabilidades diante da
sociedade, postura crítica e participativa frente aos
desafios contemporâneos.
Conferencista: Carlos Alberto Vogt - UN1CAMP
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Debatedores: Maria Yeda Linhares
Prof. Marco Antônio Rodrigues Dias - UNESCO
Reitor Hélgio Trindade - UFRGS
Reitor Antônio Veronezi - UnG e Presidente da ANUP
A Universidade, as instituições políticas e o Estado
(relação com os partidos políticos, os Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário e com outras
estruturas de poder).
C onfelencista: Luiz Werneck Viana
Debatedores: Reitor Norberto Francisco Rauch - PUC/RS
Reitor Flávio Fava de Moraes - USP
Reitor Nelson Maculan Filho - UFRJ
Painel:

A segurança alimentar. Propostas para as conferências:
estaduais e nacional.
Conferencista: Presidente do IBGE
Debatedores: Antônio Ibaiíez Ruiz ,ex-Reitor da UnB
CONSEA/CRUB
Reitor Antônio Lima Bandeira - UFV
Reitor Almir de Souza Maia - UNIMEP
Painel:

58 Reunião Plenária - 1' Reunião de Pauta.
07 al0/11/94
Data:
Brasília - DF
Local:
. Projeto de Avaliação Institucional do CRUB
Assuntos:
• Propostas do CRUB ao Presidente da República,
recém-eleito.
. Reestruturação do CRUB.
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3.6.2 - Reuniões do Diretório Executivo
A partir da ia reunião da atual Presidência
Ad rni .4iStração com os membros do Diretório Executivo
„31
deste Conselho, as reuniões do Colegiado
a
ter
redefinidas,
passando
CO-rgi LICIPatiVO foram
periodicidade mensal, sem perder de vista a
legitimidade da convocação de reuniões extraordinárias.
Nessa perspectiva, realizaram-se dezesseis reuniões do Diretório, no
período de março de 1993 a outubro de 1994, das quais seis ocorreram
fora da sede, como a 184' em Manaus/AM, a 185' em Natal/RN, a
187.em Salvador/BA, a 191 no Rio de Janeiro/RJ e a 198' no RecifePE, objetivando maior conhecimento, pelo Colegiado, da problemática
das IES locais e a participação destas nas reuniões do Diretório
Executivo. Tal procedimento, tem-se demonstrado viável, por
favorecer uma maior integração do CRUB com as universidades.
A 195' reunião foi realizada no Porto-Portugal, com a participação dos
membros do Diretório do CRUB e CRUP.
Após a realização das reuniões do Diretório, adotou-se a prática de
repassar a todas as IES as deliberações e providências estabelecidas
pelo Colegiado, através de informativo, como forma de socializar as
informações.
Além do mais, essas informações são divulgadas no boletim do CRUBUNIBRASIL de circulação mais abrangente.
A seguir, encontram-se relacionadas as reuniões do Diretório
Executivo realizadas no período:
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183' Reunião do Diretório Executivo - 10 e 11/03/93, Brasília-DF
• O papel e a missão do CRUB
• Apresentação dos objetivos e das atividades desenvolvidas pelas
Associações: ANDLFES, ANUP, ABRUEM, ABESC, FÓRUM
das Comunitárias e a OUT.
• Apresentação de linhas programáticas para o CRUB, segundo seu
papel político, técnico e administrativo.
• Debate sobre as linhas programáticas do CRUB e definição de suas
prioridades.
• Delineamento do anteprojeto do Plano de Gestão 93-95.
• Estratégias de socialização do anteprojeto com as associadas.
184 Reunião do Diretório Executivo - 29/03/93, Manaus-AM
• Apreciação do desenvolvimento do anteprojeto do Programa de
Ação para o CRUB, biênio 1993/1995.
• Exame da estratégia de atuação do Diretório Executivo e dos seus
membros.
• Exame do orçamento CRUB/1993, aprovado na 181' Reunião do
Diretório realizada em 09/12/92.
Estudo
de critérios para ingresso
•
de LES no CRUB.

Discutindo o
a Dia das
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185 Reunião do Diretório Executivo - 03/05/93, Natal-RN
• Apreciação do desenvolvimento do anteprojeto do Programa de
Trabalho para o CRUB: Biênio 93/95.
• Autonomia Universitária - Presidente das Associações e/ou
Comissões
• Avaliação Institucional - Comissão de Especialistas e/ou Presidente
de Associações
• Hospitais Universitários - Comissão do Diretório
• Participação do CRUB na "Ação da Cidadania contra a fome, a
Miséria e pela Vida", vinculada ao Movimento pela Ética na Política
- Reitor Antônio lbaflez Ruiz - UnB.
• Estudo da Conversão da Dívida Externa para beneficiar a Educação
- Reitor José Raymundo Martins Romêo - UFF
• Exame da criação das consultorias: Parlamentar, Comunicação,
Marketing e Internacional
• Exame da estratégia de atuação do Diretório Executivo e de seus
membros.
• Discussão de estratégias para a revisão constitucional.
• Apreciação sobre temas das providências decorrentes das
decisões da 56' Reunião Plenária: Comissão Nacional das
Universidades para a promoção da Ética e Cidadania - Reitor Pe.
Laércio Dias de Moura, S.J. - PUC/R.J.
• Moção para concessão às universidades de canais de rádio e
televisão.
186' Reunião do Diretório Executivo - 22/06/93, Brasília-DF
• Exposição do Prof. Affonso Romano de Sant'Anna sobre as ações
da Fundação Biblioteca Nacional, tendo em vista uma possível
cooperação com o CRUB.
• Exposição do Prof. Rubens Vianello - Ministro Interino da
Educação e do Desporto, sobre o Programa de Ensino a Distância.
• Apreciação do desenvolvimento do anteprojeto do Programa de
Trabalho para o CRUB - Biênio 93/95.
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•
•
•
•
•
•

Avaliação Institucional.
Comissão de Especialistas e/ou Presidentes de Associações.
Hospitais Universitários.
Comissão do Diretório - Reitor Sérgio Luiz Magarão - UNI-RIO.
I Congresso Brasileiro de Hospitais de Universidades Federais.
Participação do CRUB na "Ação da Cidadania contra a Fome e a
Miséria e pela Vida", vinculada ao Movimento pela Ética na
Política.
• Exame dos critérios para filiação das IES ao CRUB
187' Reunião do Diretório Executivo - 13 e 14/08/93, Salvador-BA
• Desenvolvimento do anteprojeto do Programa de Trabalho para o
CRUB - Biênio 93/95:
• Autonomia Universitária - apreciação dos relatórios das
Associações: ANDIFES, ANUP, ABRUEM e FUC.
• Avaliação Institucional - apreciação dos Termos de Referência.
• Participação do CRUB no Plano Decenal de Educação para
Todos/MEC.
• Informações sobre o desenvolvimento das atividades atinentes à
"Ação da Cidadania, contra a Fome, a Miséria e Pela Vida" - Reitor
Antônio Ibaiíez Ruiz - UnB.
• Avaliação da 56' Reunião Plenária e sugestão de assuntos para a
pauta da 578 Reunião Plenária.
• Exposição do Dr. Mário Fernando Mello Santos - Diretor de
Operações da ELETROBRAS, sobre Racionalização Energética.
Moção
de louvor à Universidade Federal de Pernambuco pela
•
realização da SBPC.
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188 Reunião do Diretório Executivo - 01 e 02/09/93, Brasília-DF
• Projeto de Lei n° 101/93 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional.
•
• Revisão Constitucional.
• 57' Reunião Plenária-escolha de tema e local.
• Programa de Trabalho do CRUB: Biênio 93/95
• Autonomia
• Avaliação
• Ação da Cidadania contra Fome a Miséria e Pela Vida
• Hospitais Universitários.
• Exposição do Prof. Dr. Alberto M.S.C. Amaral - Reitor da
Universidade do Porto, sobre o Sistema de Avaliação das
Universidades Portuguesas.
189' Reunião do Diretório Executivo - 28/09/93, Brasília-DF
• Revisão Constitucional.
• Informações sobre o desenvolvimento das atividades atinentes à
"Ação da Cidadania, contra a Fome, a Miséria e pela Vida" - Reitor
Antônio Ibafiez Ruiz - UnB.
190' Reunião do Diretório Executivo - 14 e 15/12/93, Brasília-DF
• Proposta de Orçamento do CRUB para o exercício de 1994.
• Análise das sugestões de tema e de local para a realização da 57'
Reunião Plenária.
• Apresentação da minuta de Convênio entre o CRUB e a
ELETROBRAS.
• Realização de Reunião do Diretório Executivo do CRUB com o
CRUP (Convite do Dr. Sérgio Machado dos Santos, Presidente do
CRUP).
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• Informe sobre a realização do VIII Congresso Bienal da
Organização Universitária Interamericana - San José, Costa Rica,
realizado no período de 15 a 17/11/93.
191' Reunião do Diretório Executivo -24 e 25/02/94, Rio de Janeiro-RJ
• Exposição do Ministro da Saúde, Dr. Henrique Santillo, sobre o
documento "Em Defesa da Saúde".
Exposição
do senador João Calmon sobre: "Educação no processo
•
de Revisão Constitucional".
• sr Reunião Plenária - confirmação de data e discussão da
programação e metodologia.
• Orçamento do CRUB/1994
• Autonomia Universitária - ANDIFES, ABRUEM, ANUP e ABESC
• Projeto de Avaliação do CRUB
• Discussão do documento sobre Políticas Públicas, elaborado pela
UERJ.
Informações
sobre o desenvolvimento das atividades atinentes à
•
"Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e Pela Vida" - Prof.
Antônio Ibaiíez Ruiz - UnB.
• Exame da questão da filiação das universidades ao CRUB.
192 Reunião do Diretório Executivo - 16 e 17/03/94, Brasília-DF
• Exposição do Sr. Ministro da Educação e do Desporto, Prof.
Murílio de Avellar Hingel sobre: Revisão Constitucional, a
discussão em torno da Avaliação e da Autonomia, Plano de
Estabilização Econômica e seus reflexos na educação; Fundo de
Emergência e Orçamento 1994/95; Plano Decenal de Educação para
Todos.
• Participação da delegação de autoridades universitárias a Cuba.
• Preparação da pauta e das estratégias para reunião com o Ministro
da Fazenda e o Secretário de Planejamento, Presidentes do Senado
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•
•

•
•
•

e da Câmara, Lideranças do Governo e Partidárias, com o objetivo
de examinar os seguintes temas:
Revisão Constitucional:
Manutenção da vinculação dos percentuais para educação, do
princípio da autonomia universitária, da vinculação das
Universidades Federais ao governo da União e da gratuidade do
ensino.
Alteração do dispositivo que veta a contratação de professores
estrangeiros pelas universidades e instituições de pesquisa.
Proposta orçamentária da União para 1994, nos itens concernentes
à educação, saúde e ciência e tecnologia.
Crédito educativo e verbas para as instituições comunitárias.

193' Reunião do Diretório Executivo - 07/04/94, Brasília-DF
• Apresentação do Programa da 573
Reunião Plenária com a indicação dos
conferencistas e debatedores dos painéis.
• Estudo e discussão do documento:
Pkiternativas
Universidade e Trabalho. Proposta para
constituição
de
uma
Rede
Interuniversitária de Estudos e Pesquisas sobre o Trabalho, com a
presença do Dr. Frank Von Auer, Diretor da Fundação Hans
Bockler (DGB) - Alemanha e representante da Central Única dos
Trabalhadores - CUT.

BUscando Nov8S

194 Reunião do Diretório Executivo - 08/06/94, Brasília-DF
• Leitura das Atas 192 e 1933 Reuniões Ordinárias.
• Programação da Reunião CRUB/CRUP.
• Entrega dos trabalhos dos especialista sobre: "O Acesso ao Ensino
Superior: e Cinco Teses de Moralidade", "A Capacitação de
Docentes Universitários" e "As Licenciaturas", para apreciação dos
membros do Diretório.
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• Movimento da "Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela
Vida".
• Programação das Atividades do CRUB para o 2° semestre/94,
inclusive Plenária de Pauta e relação Governo e Universidade.
195 Reunião do Diretório Executivo - 21 a 27/06/94,
Universidade do Minho e Universidade do Porto-Portugal
• Apresentação dos sistemas de ensino superior português e
brasileiro.
• Avaliação e Acompanhamento das Instituições de Ensino Superior.
• Reconhecimento de Diplomas.
• Intercâmbio Programa Alfa
• Agradecimentos do Presidente do CRUB e entrega de medalha e
publicações ao Reitor da Universidade do Minho e Presidente do
CRUP.
• Autonomia Universitária.
• Financiamento.
• Agradecimentos do Presidente do CRUB e entrega de Medalha e
Publicações ao Reitor da Universidade do Porto.
Programação Extra
•
•
•
•

Abertura das Exposições: "Arte Pernambucana e da Amazônia".
Lançamento da pedra fundamental da "Casa de Pernambuco".
Confraternização no Círculo Universitário.
Visitas às Universidades: de Coimbra, Aveiro, Évora, Técnica de
Lisboa e Universidade de Lisboa.

196'Reunião do Diretório Executivo - 01 a 03/09/94, Brasília-DF
• Apreciação das Atas da 194' e 195' Reuniões Ordinárias.
• Apresentação de estudos feitos para o projeto de Avaliação
Institucional:
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• "O Acesso ao Ensino Superior: e Cinco Teses de Moralidade".
Profa. Maria Ciavatta Franco - UFF
Autora:
Debatedora: Prof Dalva Maria Bertoni Bedoni - PUCCAMP
•

Forrnação de Docentes para Ensino Fundamental e Médio" (As Licenciaturas).
ProP Menga Lüdke - PUC/RJ.
Autora:
Debatedor: Prof. Jésus de Alvarenga Bastos - UFF

• "A Capacitação de Docentes no Sistema Universitário Brasileiro:
políticas, estratégias, problemas e resultados".
Prof. Ricardo Chaves de Rezende Martins - UnB
Autor:
Debatedora: Prof' Sofia Lerche - UFC
• Reestruturação do CRUB.
• Cronograma de Atividades:
Plenária de Pauta(58a Reunião).
Plenária Eleitoral (59' Reunião).
• Cooperação Interinstitucional:
Com o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas - CRUP.
Com a Associação de Universidades de Língua Portuguesa - AULP.
• Visita às Universidades Cubanas(adiamento).
• Relatório do IPEA(divulgação do IQCD das IES).
• Novos membros honorários:
Prof. Rogério Braz da Silva - ex-Reitor da UDESC.
Prof. Nelson Maculan Filho - ex-Reitor da UFRJ.

CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 93/94. Pág 110

197' Reunião do Diretório Executivo - 11/10/94, Brasília-DF
•
•
•
•
•

Apreciação da Ata da 19052 Reunião Ordinária.
Reestruturação do CRUB.
Cooperação Interinstitucional - Reunião com Reitores Portugueses.
Plenária de Pauta (58' Reunião).
Sugestões e posicionamentos para serem apresentados ao
Presidente da República, recém-eleito.

198' Reunião do Diretório Executivo - 24 a 26/10/94 - Recife - Pe.
• Apresentação e debate sobre a operacionalização do Acordo
CRUB-CRUP, enfatizando os seguintes temas:
• Avaliação e financiamento nas instituições de ensino superior.
• Autonomia universitária.
• Reconhecimento mútuo de diplomas.
• Intercâmbio científico e cultural.
• Assinatura do Acordo de cooperação entre o CRUB e o CRUP.

CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 93/94. Pág: 111

3.7 - Ação Operacional
A ação operacional do CRUB é atribuída à
er
Secretaria Executiva que, além de administrar,
UI Z8ÇãO
deve, dentre outras, providenciar a execução
I hi
das decisões do Plenário e do Diretório
Executivo; providenciar a convocação e
preparar a agenda das reuniões do Plenário, do Diretório Executivo e
dos grupos de trabalho não permanentes; secretariar as reuniões, dando
conhecimento de suas deliberações às pessoas e aos órgãos a que elas
se referirem; elaborar a proposta orçamentária do Conselho e o Plano
de Trabalho da Secretaria Executiva, bem como projetos, estudos,
convênios, acordos, correspondências e relatórios.
Até o momento, foram elaboradas e expedidas 2.303, conforme
detalhamento constante em anexo.
Para o cumprimento efetivo e eficiente de suas atribuições, a Secretaria
Executiva tem aperfeiçoado seus métodos de trabalho pela introdução
da informática em todos os setores do CRUB, pela substituição de
equipamentos obsoletos de telecomunicação, por outros que permitem
uma comunicação ágil e de qualidade e pela aquisição de hardware e
software adequados às necessidades. Para tanto, contou com recursos
da União, através das emendas aprovadas no orçamento de 1993, além
de receber da IBM, a título de cessão, um número significativo de
micro-computadores.
Sem a readaptação e a melhoria das condições de trabalho da
Secretaria, não poderíamos pretender avançar no nível de socialização
das informações e deliberações do Diretório Executivo, cuja prática
vem sendo adotada, ao longo desta gestão.
Paralelamente, a Secretaria Executiva tem promovido treinamento de
pessoal, para a utilização de software adquiridos pelo CRUB, tais
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como: Word 6.0, Page Maker, Coral Ventura, Microisis, Excel, Power
Point.
A aquisição de programas avançados, aliada ao treinamento dos seus
recursos humanos, tem permitido à Secretaria realizar a atividade de
computação gráfica dos documentos, informes, publicações, etc,
contribuindo para a redução dos custos financeiros e a melhoria da
qualidade dos trabalhos elaborados.
Ao lado disso, evidencia-se a recente implantação de um sistema de
rede de informação, no âmbito do CRUB, o que facilitará o seu
intercâmbio com as LES filiadas e órgãos com os quais mantém
parcerias, além de possibilitar a interação deste Conselho com outras
bases de dados de interesse para as universidades.
Por outro lado, a Secretaria Executiva não
poupou esforços, no sentido de cumprir os
prazos estabelecidos quanto à entrega das
prestações de contas dos recursos Ó- 24."
‘sz5\0e""
através
da
recebidos,
financeiros
SESu/MEC e de outras instituições !ÓcloW4
públicas.
Com relação à adoção de procedimentos de controle da execução
financeira, foram contratados serviços de auditoria, objetivando rever
os balanços do CRUB, relativos a 1992 e 1993. Em decorrência das
propostas constantes do relatório da auditoria,- estão sendô tomadas
medidas, visando à adoção de novos mecanismos de controle
financeiro, patrimonial e administrativo na Secretaria.
Quanto aos bens patrimoniais deste Conselho, procedeu-se, também,
ao seu recadastramento e, finalmente, a informatização dos dados, os
quais servirão de base para o efetivo controle do acervo patrimonial do
órgão.
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Ressalta-se, ainda, o trabalho de pesquisa
realizado pela Secretaria Executiva, junto ao
vasto acervo de documentos técnicos,
monografias, etc, acumulado ao longo da
trajetória deste Conselho, relativo à
Autonomia Universitária, à Avaliação
Institucional,
ao Ensino de 10 e 2° graus, à
U
Pós-graduação no Brasil, entre outros
assuntos, para atender solicitação da
SESu/MEC, no sentido de subsidiar o
• trabalho das diferentes comissões criadas no
âmbito daquele Ministério. Além disso, tem
sido constante o recebimento de pedidos enviados pelas FES e por
professores universitários, sobre os mais diferentes temas, tendo em
vista a elaboração de teses de mestrado e de doutorado.

„rofuildelliü
Estlxios

Vale registrar o acompanhamento diário das notícias veiculadas na
mídia impressa, tanto local como nacional, pertinentes à educação,
saúde, cultura, ciência e tecnologia, além de outras matérias de
interesse para as universidades, e que são repassadas, diariamente, à
Presidência deste Conselho, como forma de dar conhecimento sobre os
assuntos que mereçam posicionamento do Colegiado.
Neste período de dezoito meses, a Secretaria Executiva conseguiu
produzir várias publicações,. que envolveram uma diversidade de
etapas, conforme apresentado anteriormente.
Ainda no nível técnico, a Secretaria Executiva tem-se utilizado de
consultorias especiais para melhorar o padrão de suas atividades. Tais
consultorias têm se dado nas análises dos dados acumulados do STUB,
na elaboração e no acompanhamento ao Projeto de Avaliação
Institucional, nos trabalhos de reestruturação do CRUB, na revisão das
publicações e no processo de informatização da Secretaria Executiva.
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-ANEXO I Carta de Manaus
A UNIVERSIDADE E O SEU COMPROMISSO COM A ÉTICA E A CIDADANIA
Os Reitores das Universidades Brasileiras, reunidos na 56 REUNIÃO PLENÁRIA
DO CRUB, na cidade de Manaus, discutiram em profundidade os grandes
problemas do relacionamento da universidade com a sociedade, dando ênfase
especial a duas questões cruciais para o Brasil de hoje e de amanhã: ÉTICA E
CIDADANIA.
Por ocasião da abertura da Plenária, o poeta Thiago de Mello, representando a
inteligência amazonense, chamou a atenção para o fato de que o espanto diante da
injustiça e da exclusão deve dar lugar a uma nova ética. E calou fundo quando
transmitiu aos reitores um "recado das crianças da floresta" e recitou o seu poema
"Estatuto do Homem", no qual menciona que, dentro da nova ética "o dinheiro
nunca mais poderá comprar o sol das manhãs que vão chegar".
Nos últimos tempos a sociedade tem sinalizado, por todos os meios, às instituições
sociais, que uma nova concepção fundacional deve surgir nás relações da Nação
com o Estado, baseada no pressuposto de que, sem a participação democrática e a
transparente gestão dos interesses coletivos, estaremos tão somente reproduzindo a
sociedade de exclusão e de violência, cujos indicadores alarmantes estão a desafiar
a consciência ética e o senso de justiça dos cidadãos.
Daí decorre que o passo qualitativamente novo desta Plenária do Conselho de
Reitores se traduz, cm essência, na disposição de ir além das funções de ensino,
pesquisa e extensão, que são o traço específico da instituição universitária, para o
compromisso social que se consubstancie em ações concretas frente aos grandes
desafios nacionais.
É determinação dos reitores unir a teoria à prática para que o saber possa ser
acessível e compartilhado pela totalidade da população brasileira, em resposta à
pergunta que a sociedade tem feito com justificada perplexidade: universidade para
que e para quem?
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A percepção de que é urgente não só a formação de profissionais qualificados para
suprir as necessidades do País, bem como a expansão da ciência e da tecnologia a
serviço da mudança no padrão atual de desenvolvimento da sociedade brasileira,
mas, sobretudo a participação das instituições universitárias no equacionamento e
solução dos graves problemas nacionais, conduziu os reitores a priorizar a Ação da
Cidadania Contra a Fome.
Como demonstração inequívoca da disposição de uma ação concreta e imediata
junto à sociedade, os reitores assumem publicamente o compromisso de
engajamento na "AÇÃO DA CIDADANIA CONTRA A MISÉRIA E PELA
VIDA", vinculada ao "MOVIMENTO PELA ÉTICA NA POLÍTICA", colocando
suas instituições e o saber nelas produzido a serviço dos objetivos desta dignificante
causa.
A universidade brasileira, na compreensão de seus feitores, tem, portanto, muito a
oferecer para que o sonho do poeta se concretize.
Manaus-AM, 31 de março de 1993
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-ANEXO II -

100 Curso de Especialização em Administração Universitária - CRUB/OUI
Candidatos Selecionados

Nomes
Melirio Bolaanello
Egon José Schramm
Francisco Mais Lima Cosia
Francisco Carlos da Silveira Cavalcanti
Maria Alba Leite
José Arimalw de Oliveira
José Leonardo Machado Demétrio de S01172
José Rubens Rebellatto
Maria Valéria Barros de Lima
Mário César Bittencourt
Protásio César dos Santos
Olmiro Fen-eira da Silva
Paulo César Passos Ferreira da Gama Filho
Pedro Rubens Pantolla de Carvalho
Rogério Bellotti

UFES
FURB
UFPI
UFAC
USC
UFRN
UFF
UFSCar
UFAL
UFSC
UFNIA
USF
UGF
UCP
UPF

Universidades
Universidade Federal do Espirito Santo
Fundação Universidade Regional de Blumenau
Universidade Federal do Piauí
Universidade Federal do Acre
Universidade do Sagrado Coração
Universidade Federal dá Rio Grande do Norte
Universidade Federal Fluminense
Universidade Federal de São Carlos
Universidade Federal de Alagoas
Universidade Federal de Santa Catarina
Universidade Federal do Maranhão
Universidade São Francisco
Universidade Gama Filho
Universidade Católica de Petréppolis
Universidade de Passo Fundo
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- ANEXO 111 -

11° Curso de Especialização em Administração Universitária CRUB/OU1
Candidatos Selecionados
Nomes
Abel Tenório Cavalcante
Antônio Ferreira de Souza Sobrinho
Francisco Arthur Pinheiro Alves
José Gonçalves de Matos
Estanislau Dobbeck
Ester de Souza Machado Franco
Gérson Luiz Joner da Silveira
Joaquim Barata Teixeira
José Enio Triervailer
José Eduardo de Almeida
Maria Beatriz de Carvalho Melo Gomes
Nelson Cardoso Amaral
Otto Bernardo Scheidt Hoeller
Ir. Tereza Ana Sofiatti
Vera Lúcia Mota Klein

UFAL
UFPI
UECE
UnB
PUC/SP
UFU
UNISUL
UFPA
USF
UFRN
UMC
UFG
UDESC
USC
UFC

Universidades
Universidade Federal de Alagoas
Universidade Federal do Piauí
Universidade Estadual do Ceará
Universidade de Brasília
Pontificia Universidade Católica de São Paulo
Universidade Federal de Uberlândia
Universidade so Sul de Santa Catarina
Universidade Federal do Pará
Universidade São Francisco
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Universidade de Mogi das Cruzes
Universidade Federal de Goiás
Universidade do Estado de Santa Catarina
Universidade Sagrado Coração
Universidade Federal do Ceará
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-ANEXO IV -

Participação em Reuniões, Congressos, Fóruns e Seminários
Tpot12 Estrio

Reuniões

Frei:13w

17

4

7

Congressos

2

I

Saninarios

I

1

C0111.155%

1

Encontros

2

Conferências

I
26

6

Rota

Sec Geai

I

2

2

Fóruns

Total

1.133.
Prei:13te

Pie
Rciaxes

Preid e
EYeako

2

Ftofesscr

10

Assem
CRUS

Tad

6

46

I

I

6

I

I

5

2

1

2

9
1

4

2

1
6

10

1

2
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-ANEXO V Audiências
ÓRGÃO
Presidência da República

N°
AUTORIDADE
01 Ministro Henrique Hargreaves

DATA
11/08/93

Congresso Nacional

05

Senador Monsueto De Lavor
Deputado João Almeida
Deputado Marcelo Barbicre
Deputado Nelson Jobim

16/02/93
22/06/93
01/09/93
11/01/94
05/05/94

Tribunal de Contas da União

01

Ministro Homero Santos

26/05/93

MEC/Gabinete do Ministro

05

Ministro Murilio de A. Hingel

17/02/93
26/05/93
01/09/93
06/01/94
13/09/94

MEC/CAPES

03

Profa. Maria Andréa Loyola

18/05/93
23/06/93
28/09/93

MEC/SESu

05

Prof. Rodolfo Pinto da Luz

19/05/93 ,
23/06/93
18/08/93 '
28/09/93
26/01/94

Ministério da Saúde

01

Ministro Henrique Santillo

27/01/94 ,

Ministério da Ação Social

01

Ministro Jutahy Magalhães

02/09/93

Comissão Fulbright

01

Dr. Marco Antônio da Rocha

12/12/93

Total

23
CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Relatório de Atividades 93/94. Pág: 121

Relatório de Atividades - Anexos
- ANEXO VI-

Ação Colegiada
TIPO
DE
REUNIÃO
Plenárias

Diretório

N°

DATA

568 29 a 31/03/93
sr 25 a 27/04/94
588 07 a 11/10/94
1838
1848
1858
1868
1878
1888
1898
1908
1918
192'
1938
1948
1958
1968
197"
198°

10 e 11/03/93
29/03/93
03/05/93
22/06/93
13 e 14/08/93
01 e 02/09/93
28/09/93
14 e 15/12/93
24 a 26/02/94
16 e 17/03/94
07/04/94
08/06/94
21 e 22/06/94
01 a 03/09/94
11/10/94
24 e 25/10/94

LOCAL

TOTAL

Manaus
Rio de Janeiro
Brasília
Brasília
Manaus
Natal
Brasília
Salvador
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Brasília
Porto e Braga/Portugal
Brasília
Brasília
Recife
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- ANEXO Vil -

Correspondências Expedidas - 1993/1994

DESTINATÁRIO
Universidades
Órgãos do Executivo
Órgãos do Legislativo
Órgãos do Judiciário
Órgãos não governamentais
Órgãos Internacionais
Assoc/Fóruns/Sindicatos
TOTAL

OFÍCIO TELEX FAX TOTAL
193
839 460
1492
95
35
61
191
182
02
10
194
02
01
03
02
46
164
212
01
95
119
23
52
25
92
15
1113 689
2303
501
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