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Introdução
Registramos neste documento as ações e atividades que foram
desenvolvidas no decorrer de nossa gestão à frente do Conselho de
Reitores, a qual compreendeu o período de 7 de maio de 2009 a 25

de junho de 2010.

Fui eleito para o biênio 2009/2011 na 80a reunião Plenária, realizada
em Brasília no dia 7 de maio de 2009. Entretanto, ao me desligar da
reitoria da Universidade Camilo Castelo Branco (UNICASTELO) em
25 de junho de 2010, perdendo desse modo a condição de reitor,
tive também, por força do que determina o Estatuto do CRUB, de
interromper o meu mandato de presidente, o qual a princípio se
estenderia até maio de 2011. Sucedeu-me no cargo o reitor Alencar
Mello Proença, da Universidade Católica de Pelotas (UCPel), então
vice-presidente e primeiro na linha de sucessão, cuja posse deu-se
no dia 7 de julho de 2010.
Não obstante nosso mandato ter-se limitado a não mais do que treze
meses, tivemos a oportunidade de formular e pôr em execução um
audacioso Plano Estratégico que, com efeito, deu bons resultados,
isto num momento crítico em que o Conselho vivia uma situação
de grande esvaziamento de seu papel, devido ao fato de que as
associações dos segmentos - ANDIFES, ABRUEM, ABRUC e ANUP haviam assumido o debate de questões que deveriam ser esposadas
pelo CRUB. Apresentado na 261a reunião do Conselho Deliberativo,
realizada em 16 de junho de 2009, o plano fundamentalmente
objetivava resgatar o papel do CRUB de catalisador e propositor de
soluções para o sistema universitário considerado no seu todo. Para
tanto, preconizava quatro eixos de atuação, a saber:
Relação do CRUB com ele mesmo
Relação do CRUB com os Segmentos e Fóruns de PróReitores
Relação do CRUB com o Governo Federal e o Congresso
Nacional
Relação do CRUB com a Sociedade e Organismos
Internacionais.
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A partir desses eixos temáticos e no intuito de facilitar a participação
dos reitores e reitoras e dos especialistas por eles indicados, foram
concebidas "células temáticas", espaços onde seriam debatidos os
temas e formuladas as propostas, com vistas a dar os andamentos
necessários àquelas devidamente aprovadas. Na reunião do Conselho
Deliberativo, ficaram definidas as seguintes células temáticas, as
primeiras das quais foram eleitas para serem trabalhadas inicialmente:
1. Sustentabilidade do CRUB
2. Organização e gestão da Entidade
3. Sistema de Avaliação do MEC para as instituições universitárias
e seus cursos, enfatizando a avaliação dos instrumentos
utilizados
4. Sistema de ingresso de estudantes nas universidades e a
questão da evasão
5. Sistema de carreira docente para as IES
6. Núcleo de apoio psicopedagógico e empregabilidade
7. Licenciatura e 2a licenciatura
8. Estágio estruturado nos cursos de licenciatura
9. Cerimoniais acadêmicos nas IES
10. Financiamento da educação superior
11. TV Universitária
12. Revista Educação Brasileira
13. Esporte Universitário, com a criação das ligas esportivas, e o
programa 2° Tempo do Ministério do Esporte.
Aos poucos, as associadas foram sendo convidadas a dar a sua
contribuição, participando na preparação e difusão de ações afetas
aos seus interesses, mas que, sobretudo, garantissem a inovação
de propostas que impactassem todo o sistema. A densidade de
propostas e a gama de temas daí advindas dariam ao CRUB, no nosso
entendimento, uma condição ímpar que só poderia reforçar a sua
presença no debate nacional.
Por outro lado, a forma de trabalhar posta em marcha favorecia, sem
dúvida alguma, a participação das representações regionais previstas
no art. 6°, inciso II, do Estatuto do CRUB. A elas caberia, a partir
de seus fóruns e reuniões, sensíveis às necessidades específicas de
cada região, oferecer propostas que também poderiam operar como
células temáticas.
Também muito clara para nós era a importância de uma comunicação
social profissional, razão da criação do CRUBAcontece. O informativo,

concebido para interagir dentro e fora do sistema universitário,
deu início a uma sólida divulgação do CRUB, abrindo espaços para
posicionamentos embasados no trabalho das células temáticas. Na
nossa concepção, seria um perfeito canal de comunicação dos fóruns
regionais e das parcerias com os fóruns de pró-reitores e das ações
das associadas.
Infelizmente, a interrupção do nosso mandato foi inibidora de muitas
realizações. Mas mesmo assim, por acreditarmos muito em seu
potencial, gostaríamos de legar essas ideias para, quem sabe, futura
operacionalização.
Ressalto que, em consonância com o plano estratégico, nosso trabalho
esteve focado notadamente na sustentabilidade e no fortalecimento
da Entidade. Cuidou esta presidência de ampliar e intensificar a
interação do Conselho com as suas associadas, com as associações
dos segmentos, com os órgãos do Governo Federal, o Legislativo, o
judiciário, a sociedade em geral e organismos internacionais.
Cônscios do peso histórico do CRUB, para nós sempre foi muito claro o
seu papel específico de formulador de propostas fortes e significativas
para o desenvolvimento científico e tecnológico do país pela via da
educação superior. Hoje, a Entidade decerto apresentará melhores
condições de atrair novas instituições para o seu quadro, além de
manter as atuais. Quanto à plena recuperação do seu protagonismo
como entidade representativa da universidade brasileira, é questão
de interesse do coletivo. Por isso e para isso, volto a conclamar:
O todo é maior do que a soma das partes. Se trabalharmos
juntos, com todos se relacionando e cooperando uns
com os outros, poderemos fazer do CRUB uma grande
instituição, maior e mais influente do que já é.
Separados, seremos pouco mais do que pontos de vista.
Juntos e solidários, alcançaremos a realização de nossos
propósitos.
"TODOS DEVEM PARTICIPAR." O lema que norteou a nossa gestão
tem que continuar com a chama acesa. A trajetória do CRUB fala mais
alto e está acima dos embates ideológicos.
Por fim, quero expressar meus sinceros agradecimentos a todos
aqueles e aquelas que nos apoiaram.

Gilberto Luiz Moraes Selber

Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras

EIXO TEMÁTICO I

CRUB X CRUB

Interlocução do CRUB com universidades
associadas e não associadas
Procurou-se, desde o início, intensificar os contatos com os reitores e
reitoras de universidades que se encontravam fora do CRUB, visando
à integração das mesmas ao quadro de associadas. Parte desse
trabalho foi desenvolvida mediante a remessa de correspondências,
prospecção de novas instituições, além de envio de cartões on fine
aos dirigentes aniversariantes do mês.
Outra política adotada foi a de o Conselho, na medida do possível,
fazer-se presente por meio do presidente ou um diretor ou a
secretária executiva nas solenidades de posse de reitor/reitora e
outras solenidades envolvendo universidades.
Nos 50 anos da Universidade Católica de Goiás (LICG),
comemorados no dia 7 de setembro de 2009, em Goiânia, o
Conselho de Reitores foi representado pelo seu vice-presidente,
reitor Alencar Mello Proença, da Universidade Católica de
Pelotas (UCPel).
Na Sessão Solene realizada na Câmara dos Deputados no dia
5 de outubro, em homenagem aos 50 anos da Universidade
Católica de Goiás, agora PUC Goiás, o Conselho de Reitores foi
representado pela secretária executiva Dalva Mello.
A secretária executiva representou o CRUB na solenidade de
posse do professor Dilvo Ristoff no cargo de reitor pro tempore
da Universidade Federal da Fronteira Sul, no dia 15 de outubro,
no Ministério da Educação, em Brasília.
No dia 18 de novembro de 2009, a secretária executiva
representou o presidente do CRUB na solenidade de posse do
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professor José Seixas Lourenço no cargo de reitor pro tempore
da Universidade Federal do Oeste do Pará. A cerimônia foi
realizada no auditório do Ministério da Educação.
Em 25 de janeiro de 2010, o reitor Manassés Claudino Fonteles,
da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), ex-presidente
do CRUB, participou da solenidade de posse do reitor da USP,
João Grandino Rodas.
Em 16 de março de 2010, o presidente do CRUB participou da
solenidade de posse do reitor Vilmar Thomé e demais dirigentes
da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) na sede da IES.
Em 18 de março, a secretária executiva do CRUB esteve presente
à solenidade de posse dos professores Clélio Campolina Diniz,
no cargo de reitor da UFMG; Paulo Márcio de Faria e Silva, no
cargo de reitor da UNIFAL-MG; e Helgio Trindade, no cargo
de reitor pro tempore da Universidade Federal da Integração
Latino-Americana. A cerimônia aconteceu no auditório do MEC.
Em 23 de março, o reitor Gilberto Selber participou da
Celebração Litúrgica e da Sessão Solene em Comemoração aos
15 Anos da Universidade Católica de Brasília, no campus da
UCB em Taguatinga (DF).
Em março de 2010, o CRUB deu início pelos estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina a um trabalho de reaproximação
com as instituições afastadas, bem como de convite a
universidades ainda não filiadas para que se associassem. A
iniciativa contou com a colaboração do professor José Antônio
dos Reis, ex-reitor da Universidade Estadual de Minas Gerais
e ex-presidente da ABRUEM, que também percorreu outros
estados, visitando 54 universidades dos quatro segmentos.

Realização de Encontro Regional
Nos dias 27 e 28 de maio de 2010 foi realizado o Encontro Regional
da Região V, constituída pelas universidades com sede nos estados
do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O encontro foi
sediado pela Universidade Católica de Pelotas e enfocou as seguintes
temáticas: Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação
Básica - PARFOR, com a participação do professor Bruno Fernandes
Zenóbio Lima, da Diretoria de Educação Básica Presencial (DEB/
CAPES); Financiamento Estudantil - FIES, com a professora Paula
Branco de Mello, diretora de Políticas de Programa de Graduação
da SESu/MEC; e Avaliação Institucional, com a professora Marion
Creutzberg, coordenadora de Avaliação/PROGRAD e da Comissão
Própria de Avaliação/CPA/PUCRS.
A realização desse encontro, primeiro de uma série planejada,
propiciou um amplo debate com os reitores das IES associadas
da Região V e os membros do Conselho Deliberativo, a partir de
uma pauta recheada de temas sobre questões estruturantes. Pela
possibilidade de se formar pequenos grupos e possibilitar uma maior
aproximação entre os pares, a organização de encontros regionais
constitui excelente estratégia de trabalho descentralizado. Entretanto,
a interrupção da gestão impediu a continuidade dessa política.

Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras

EIXO TEMÁTICO 2

CRUB X Segmentos e
Fóruns de Pró-Reitores

Comissão de avaliação
A partir da realização do seminário com a temática "O SINAES e a
Estrutura Regulatória Vigente", realizado em 6 de maio de 2009, esta
gestão assumiu o compromisso de criar, no âmbito do CRUB, uma
comissão permanente de avaliação, com o objetivo de resgatar esta
importante atividade para o bom desempenho das IES brasileiras. Por
ser uma temática de interesse comum dos segmentos, a presidência
colocou-a no eixo das relações do CRUB com os mesmos. Foram
escolhidos especialistas que, de uma forma ou de outra, atuavam em
processos avaliativos.
A comissão de avaliação do CRUB era integrada por: Ana Maria de
Mattos Rettl, pró-reitora de Graduação e Extensão da Universidade
Camilo Castelo Branco (UNICASTELO/SP) (coordenadora da
comissão); Maria Cristina Lima de Castro, diretora do Instituto de
Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG);
Marlis Morosini Polidori, representante da CPA do Centro Universitário
Metodista do Sul (IPA/RS); Mário César Barreto Moraes, coordenador
do Programa de Mestrado em Administração da Universidade do
Estado de Santa Catarina (UDESC).
Nos dias 4 e 5 de novembro de 2009, a comissão esteve reunida
na LIDESC, ocasião em que passou a contar com a participação de
dois novos acadêmicos: Sirlei de Lourdes Lauxen, vice-reitora de
Graduação da UNICRUZ, e Mauri Luiz Heerdt, pró-reitor de Ensino
da UNISUL. O objetivo da comissão é dar continuidade aos trabalhos
iniciados sobre avaliação, enfatizando a análise dos instrumentos
utilizados pelo MEC na avaliação das IES e seus cursos.
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Articulações políticas
No dia 20 de maio de 2009, em visita à Associação Nacional
das Universidades Particulares (ANUI'), o presidente do CRUB
esteve com o chanceler Abib Salim Cury, presidente da ANUI',
com o objetivo de dar coesão a iniciativas previstas neste eixo
temático.
Reitor Selber com o chanceler Cury

No dia 26 de maio, o presidente do CRUB recebeu
a visita do presidente do Fórum de Pró-Reitores
de Pesquisa e Pós-Graduação das IES Brasileiras
(FOPROP), professor Jorge Luis Nicolas Audy. Na
ocasião, o reitor Selber fez uma breve explanação
sobre o Plano Estratégico da nova gestão, enfatizando
a necessidade de uma maior aproximação do CRUB
com os fóruns de pró-reitores. Ficou definido que
um dos membros da diretoria do FOPROP ficaria
responsável pela interlocução futura com o CRUB. Após, o
professor Audy participou do almoço na sede do Conselho,
acompanhado de outros acadêmicos em visita à Instituição.

Prof. Audy (dir.) no CRUB

No dia 14 de outubro de 2009, o presidente
do CRUB participou em Manaus da sessão
solene de abertura do 45° Fórum Nacional
de Reitores. O evento, promovido pela
Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM), tinha como tema central
A Graduação nas IES Estaduais e Municipais. Na reunião
administrativa que houve, o reitor Selber apresentou o Plano
Estratégico do Conselho de Reitores, destacando o novo
momento pelo qual o CRUB vem passando. Tratou também de
reiterar o convite aos reitores das Estaduais e Municipais não
associadas ao Conselho para que visitem a sede da Instituição,
de modo a conhecê-la melhor.

Comparecimentos e participações
Valendo-se de seus quadros e ex-presidentes, o Conselho se fez
representar em diversos eventos promovidos pelos segmentos.
No dia 29 outubro de 2009, em Goiânia, a convite da FUNADESP,
o presidente do CRUB participou do VIII Encontro Nacional dos
Dirigentes de Graduação das IES Particulares, em que integrou
a mesa-redonda sobre o tema ENEM e ENADE - Impacto nos
Cursos de Graduação.

No dia 25 de novembro, a convite da
Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino (ABMES), a secretária executiva do
CRUB, Dalva Mello, representou o Colegiado
na cerimônia de entrega do Prêmio Darcy
Ribeiro de Educação à ABMES, na Câmara
dos Deputados.
Também em 25 de novembro, atendendo ao convite do ministro
da Educação Fernando Haddad, a secretária executiva do CRUB
representou o Conselho de Reitores na solenidade de posse
da nova gestão da Associação Brasileira das Universidades
Comunitárias (ABRUC), realizada na Sala de Atos do MEC.
No dia 8 de dezembro, a secretária executiva representou o
Conselho de Reitores no seminário A Construção Coletiva do
PNE: Contribuições do Setor Privado. Promovido pela ABMES,
o evento teve como um dos conferencistas o reitor Paulo
Alcantara Gomes, da Universidade Castelo Branco.

-
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O Conselho se fez representar pelo professor
Gilberto Garcia, ex-presidente do CRUB, no
46° Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM,
realizado em Ilhéus (BA), em 24 de maio
de 2010, com a temática O Papel das
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Universidades Estaduais e Municipais no Desenvolvimento
Regional.
A convite da ABRUC, o Conselho se fez representar pelo reitor
Manassés Claudino Fonteles, da Universidade Presbiteriana
Mackenzie, na Audiência Pública sobre o Projeto de Lei das
Comunitárias, realizada no dia 8 de junho de 2010, em Brasília,
pela Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

EIXO TEMÁTICO 3

CRUB X Governo Federal e
Congresso Nacional

Interlocução com parlamentares
Foram retomados os contatos com parlamentares com o objetivo,
entre outros, de captação de recursos para o CRUB.

Dep. Ruy Pauletti e reitor Selber

No dia 20 de maio de 2009,0 reitor Gilberto
Selber esteve em audiência com o deputado
federal Ruy Pauletti (In memorMm) na qual
apresentou proposições de interesse do
Conselho de Reitores.

No dia 16 de junho, CRUB e ABTU se reuniram com o senador
Cristóvam Buarque, em mais uma ação de estreitamento das
relações entre o Conselho e a ABTU. Os presidentes Gilberto
Selber e Cláudio Magalhães (da ABTU) se encontraram para
dar encaminhamento ao apoio às TVs universitárias, processo
de debate já iniciado no âmbito do Congresso Nacional.
Atendendo a convite do deputado federal Lelo Coimbra,
presidente da Comissão Especial da Reforma Universitária, o
CRUB indicou o reitor Paulo Alcantara Gomes, da Universidade
Castelo Branco (UCB-RJ), para representar o Colegiado na
audiência pública realizada no dia 16 de junho, às 14h30, na
Câmara dos Deputados, para debater sobre a referida reforma.
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Interlocução com o MEC e seus órgãos
O entrosamento com o Ministério da Educação foi buscado
sistematicamente, de maneira que as interações com o mesmo foram
constantes.
Atendendo a convite dos ministros da Ciência e Tecnologia,
Sergio Machado Rezende, e da Educação, Fernando Haddad, e
do Diretor do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, César
Camacho, o Conselho indicou o reitor José Luiz Rangel Sampaio
Fernandes, da Universidade Católica de Petrópolis (UCP),
membro do Conselho Deliberativo do CRUB e titular da Região
III, para participar da cerimônia de premiação da 5a Olimpíada
Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP 2009.
O evento aconteceu no dia 6 de abril de 2009, no Auditório
Greenhalgh da Escola Naval, Rio de Janeiro.
No dia 19 de maio, o reitor Selber focou seu compromisso com o
MEC na tentativa de ampliar o entrosamento com dirigentes de
órgãos ligados à educação superior. Assim, esteve em reunião
com o professor Paulo Roberto Wollinger, diretor de Regulação
e Supervisão de Educação Superior, da SESu. Participou de
reunião com a professora lguatemy Maria de Lucena Martins,
diretora de Avaliação da Educação Superior, do INEP, visando
à troca de informações a respeito do processo avaliativo da
educação superior. E, por fim, marcou presença na reunião com
o presidente do INEP, Reynaldo Fernandes, objetivando debater
as questões que vêm afligindo as universidades no tocante à
avaliação da educação superior.

Nesse esforço de solidificar o
diálogo entre o Conselho de
Reitores e o Governo Federal, o
ministro da Educação, Fernando
Haddad, recebeu o presidente
do CRUB, em audiência no dia 20
de maio, ocasião em que o reitor
Gilberto Selber se apresentou na
condição de representante do
Colegiado. Na oportunidade, o presidente do CRUB entregou

o documento Proposições do Conselho de
Reitores à Política de Avaliação da Educação
Superior, que fora debatido no seminário
realizado na sede do CRUB, em 6 de maio de
2009. E aproveitou para reiterar ao ministro
o convite para um encontro, na sede do
CRUB, com os reitores das universidades associadas, visando a
ampliar o debate acerca de várias temáticas ligadas à educação
superior. A audiência contou com a participação da secretária
da SESu, professora Maria Paula Dallari Bucci.
No dia 25 de maio, o presidente do CRUB integrou a mesa
de abertura da sessão solene do Fórum Nacional de Educação
Superior - FNES, realizada no Auditório Anísio Teixeira do
Conselho Nacional de Educação. Foi um momento propício
para o reitor compartilhar o interesse do Conselho em contribuir
para a construção de um sistema de educação superior para
o país, além de se colocar à disposição do CNE para futuras
interlocuções.
No dia 28 de maio de 2009, a convite do MEC, registra-se
a participação do reitor Selber e da secretária executiva no
lançamento do Plano Nacional de Formação dos Professores
da Educação Básica, no Centro de Convenções Brasil 21, em
Brasília. O CRUB incentivará as demais IES a colaborarem na
formação de professores. Pela importância que o CRUB vem
dando a essa temática, desde 1994, o referido tema passou a
constar do seu Plano de Ação.

No dia 18 de agosto de 2009, em audiência
no MEC que contou com a participação dos
membros do Conselho Deliberativo do CRUB,
o presidente Selber apresentou ao ministro
Fernando Haddad o Plano Estratégico da
Gestão 2009-2011.
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O CRUB esteve representado pela sua secretária executiva
no Seminário Internacional sobre Diretrizes Curriculares da
Educação Superior Latino-Americana: Revalidação de Diplomas;
Sistema Educacional e Mercado de Trabalho, realizado na
Câmara dos Deputados no dia 24 de agosto. O evento foi
promovido em parceria pela Comissão de Relações Exteriores
e de Defesa Nacional, Comissão de Educação e Cultura, ambas
da CD, e pelo Sistema CNC/SESC/SENAC.
O presidente do CRUB e o vice-presidente reitor Alencar Mello
Proença compareceram, no dia 1° de setembro, a um encontro
no MEC com a secretária da SESu, professora Maria Paula
Dallari, com a finalidade de entregar a proposta do Colegiado
sobre o cumprimento do artigo 52 da LDB, que trata do regime
de tempo integral do docente.
O reitor Gilberto Selber participou da solenidade de abertura
do Seminário Internacional O Futuro da Educação na IberoAmérica, a convite do ministro Fernando Haddad e da diretora
do Escritório Regional da Organização dos Estados IberoAmericanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (0E1) no
Brasil, professora Ivana de Siqueira. O evento foi realizado no
Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, em Brasília, no dia
10 de setembro de 2009.
O presidente do CRUB e a secretária executiva estiveram
presentes na audiência com o presidente da CAPES, Jorge
Guimarães, no dia 24 de setembro, com a finalidade de
intensificar a interlocução deste Colegiado com os diferentes
órgãos do MEC, além de apresentar o Plano Estratégico do
CRUB, ressaltando a inclusão da temática sobre a formação de
professores.
O presidente do Conselho de Reitores participou da cerimônia
de entrega do Prêmio Scopus Brasil 2009, realizada no dia
28 de setembro, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro,
integrando a mesa diretora. O Prêmio Scopus Brasil é uma
promoção da Elsevier Brasil, com o apoio da CAPES/MEC,
sendo destinado a pesquisadores que apresentam produção
científica de alto destaque e excelência retratada na base de
dados Scopus, considerada a mais ampla base de resumos e
citações de literatura científica mundial.

No dia 7 de dezembro, a convite da presidente do CNE,
Clélia Brandão Alvarenga Craveiro, a secretária executiva do
CRUB, Dalva Mello, representou o Colegiado na solenidade
de celebração da Promulgação da Emenda Constitucional n°
59/2009, no Auditório do CNE.
A secretária executiva do CRUB participou do Encontro Nacional
Mais Dez - o Legislativo e a Sociedade Construindo Juntos o
Novo Plano Nacional de Educação, iniciativa da Comissão de
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados em parceria com
o CNE e o Sistema CNC/SESC/SENAC, no dia 10 de dezembro
de 2009, na Câmara dos Deputados. A solenidade de abertura
contou com a participação de vários deputados e autoridades,
entre estas o ministro da Educação, Fernando Haddad, e a
presidente do CNE, Clélia Brandão Alvarenga Craveiro.
No dia 15 de dezembro de 2009, o presidente do CRUB
participou de audiência com o coordenador da Comissão
Organizadora Nacional da Conferência Nacional de Educação
(CONAE), Francisco das Chagas Fernandes. Em uma ampla
parceria entre os Sistemas de Ensino, os Órgãos Educacionais,
o Congresso Nacional e a Sociedade Civil, a Comissão Nacional
definiu que a CONAE será realizada em abril de 2010 em
Brasília e será precedida por diversas conferências municipais,
estaduais e do Distrito Federal.
No dia 15 de dezembro, o presidente do CRUB esteve na
CAPES em reunião com o professor Marco Antonio Rodrigues,
analista em Ciência e Tecnologia, para solicitar esclarecimentos
a respeito do funcionamento do Portal de Periódicos. Já são
usuárias mais de trezentas instituições de ensino e pesquisa de
todo o Brasil, que podem acessar o conteúdo do novo Portal
de Periódicos da CAPES. O novo Portal incorpora todas as
funcionalidades da versão anterior - como a busca por título
ou base de dados - e oferece também novos recursos. Além da
busca integrada ao acervo, o sistema permite a personalização
do acesso ao conteúdo científico e informativo disponível no
site da CAPES.
No dia 22 de fevereiro de 2010, o reitor Selber esteve em
audiência com o presidente do INEP, Dr. Joaquim José Soares
Neto, objetivando apresentar o Conselho de Reitores. Na
ocasião, entregou um exemplar da revista Educação Brasileira
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e outro da publicação CRUB ano 40: uma síntese histórica, que
oferece uma visão geral do papel do Conselho.
No dia 23 de fevereiro, o ministro Fernando Haddad recebeu
em audiência no MEC o reitor Gilberto Selber, para tratar de
assuntos de interesse das universidades.
No dia 15 de março, a convite do presidente da Câmara de
Educação Básica do CNE, Antônio César Russi Callegari, o reitor
José Luiz Rangel, da Universidade Católica de Petrópolis (UCP),
foi indicado para representar o CRUB na audiência pública
sobre a Atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, realizada no
Rio Centro, no Rio de Janeiro.
No dia 16 de março, atendendo ao mesmo convite, o reitor
Lourisvaldo Valentim da Silva, da Universidade do Estado
da Bahia (UNEB), representou o CRUB na audiência pública
realizada na UNEB, em Salvador.
Na reunião de março de 2010 da Comissão Nacional de
Acompanhamento do Programa Universidade para Todos
(CONAP/PROUN1), estiveram presentes o reitor Alencar
Mello Proença, representante do Conselho na Comissão, e a
professora Maria Salete, da PUC Goiás, que fora a representante
do Conselho em anos anteriores.

Encontro com o ministro da Educação
na sede do CRUB

No dia 22 de março de 2010, o Conselho de Reitores propiciou,
na sede da Entidade, um encontro dos reitores e representantes
de universidades com o ministro Fernando Haddad, visando a
debater a política de oferta de financiamento - Portaria Normativa
n° 1, de 22 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino Superior - FIES.
No decorrer dos debates, foi proposto pelo presidente do CRUB,
reitor Gilberto Selber, a composição de um grupo de trabalho
com o objetivo de levantar dúvidas e apresentar ao MEC, no
menor prazo possível, subsídios para o aperfeiçoamento do
sistema de crédito do ensino superior.
Desdobramentos. Representantes de universidades associadas
se colocaram à disposição, em razão de sua larga experiência
enquanto coordenadores do programa de crédito estudantil
em suas respectivas 1ES. O grupo de professores que realizou
ampla coleta de dados, consolidando o documento Novo FIES;
dificuldades encontradas pelas IES e sugestões de melhoria,
compôs-se de:
Adriano Dias Souza (UNISUL / FinancIES)
Demócrito Santos (UCPel)
Renata de Barros Olímpio (UnG)
Lincoln Villas Boas Macena (UnG)
Célio Lopes (Anhanguera Educacional)
Carmen Knott Mialski (UNOPAR)
Sérgio Tavares (UMESP)
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O referido documento com a contribuição do CRUB foi
apresentado e entregue oficialmente ao MEC no dia 7 de abril,
em encontro que reuniu o chefe de Gabinete do Ministro, João
Paulo Bachur; a diretora de Políticas e Programas de Graduação,
Paula Branco de Mello; o chefe da Assessoria Parlamentar,
Rodrigo Lamego; além de profissionais da área de tecnologia
do ministério. O material foi também divulgado junto às
universidades associadas.
A comissão que fez a apresentação estava acompanhada da
secretária executiva do CRUB, Dalva Mello, e esteve composta
pelos seguintes membros, a maioria autores do documento:
Adriano Dias Souza e Margarete Freitas Martins Preve (ambos da
UNISUL), Demócrito Santos, Sérgio Tavares e Célio Lopes.
Após a apresentação, Bachur agradeceu ao Conselho pelo trabalho
realizado, destacando a rapidez com que o grupo consolidou
as informações e as propostas. Os membros da comissão se
colocaram à disposição do MEC para apoiar ações pertinentes à
operacionalização do novo FIES, por meio do CRUB.

De 28 de março a 1° de abril de 2010, o CRUB foi representado
na Conferência Nacional de Educação (CONAE) pela reitora
Dumara Coutinho Tokunaga Sameshima, da Universidade
Guarulhos (UnG), e pela professora Jandernaide Resende
Lemos, da Universidade Estadual de Goiás (UEG).
Participação do Conselho de Reitores, por meio de sua
secretária executiva Dalva Mello, na audiência pública sobre
Diretrizes Curriculares para o Curso de Graduação em
Administração Pública e Políticas Públicas, promovida pela
Câmara de Educação Superior do CNE no dia 5 de abril de
2010, no Auditório do CNE.
No dia 7 de junho, por ocasião da posse dos novos membros
do Conselho Nacional da Educação, ocorrida na sede do CNE,
o CRUB se fez representar por Dalva Mello.

Convite do presidente da República
Atendendo a convite do presidente da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, o presidente do CRUB compareceu à cerimônia
de apresentação da Proposta de Modelo Regulatório do PréSal. O evento foi realizado no Centro de Convenções Ulysses
Guimarães, em Brasília, no dia 31 de agosto de 2009.

Interlocução com o Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT)
O CRUB indicou os professores Nairam Feliz de Barros, do
Departamento de Solos da Universidade Federal de Viçosa, e
Lázaro José Chaves, da Escola de Agronomia da Universidade
Federal de Goiás, para comporem o Conselho Curador
do Conselho Diretor da Rede de Cooperação em Ciência
e Tecnologia para a Conservação e o Uso Sustentável do
Cerrado (Rede ComCerrado) como membros titular e suplente,
respectivamente. Os professores foram designados pela
Portaria MCT n° 746, de 08/09/2009, para um mandato de três
anos.
O Conselho de Reitores integra o Conselho Nacional de Controle
de Experimentação Animal (CONCEA), em atendimento à
solicitação do ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Machado
Rezende, indicando o professor doutor Ney Luis Pippi, na
condição de membro titular, e a professora Marta Lizandra do
Rego Leal, como suplente, ambos da Universidade Federal de
Santa Maria.
Por solicitação da Secretaria de Políticas e Programas de
Pesquisa e Desenvolvimento do MCT, o Conselho de Reitores
indicou, como seus representantes no Conselho Diretor do
Programa LBA - Experimento de Grande Escala da BiosferaAtmosfera na Amazônia, os professores Carlos Eduardo de
Souza Gonçalves, vice-reitor da Universidade do Estado do
Amazonas (LIEA), como membro titular, e Jõrg Johannes Ohly,
diretor do Centro de Estudos Superiores do Trópico Úmido, da
UEA, como membro suplente.
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Interação com o Ministério Público
O Conselho de Reitores, dando continuidade à parceria com
a Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU),
iniciada em 2008, indicou o professor Solano Nascimento, da
UnB, para compor a comissão julgadora do Prêmio ESMPU de
Jornalismo Universitário, e a professora Ana Cristina da Silva
Souza, da Faculdade de Direito da Universidade Católica de
Brasília (UCB), para compor a comissão julgadora do Concurso
ESMPU de Monografias, que na edição de 2010 teve o tema
Presunção de Inocência e Execução Provisória da Sentença
Penal Condenatória no Direito Brasileiro e no Comparado: Uma
Visão Crítica.

EIXO TEMÁTICO 4

CRUB X Sociedade e
Relações Internacionais

Interlocução com a Associação Brasileira
de Televisão Universitária (ABTU)
Prof. Dr. Gilberto Selber - Presidente do CRUB

No dia 26 de maio de 2009, o presidente do
CRUB participou na Câmara dos Deputados
do II Fórum Nacional de TVs Públicas, que teve
como objetivo debater a elaboração de planos
e propostas para o cumprimento das recomendações feitas
na Carta de Brasília, documento emitido no final do I Fórum.
O reitor Selber tomou parte na mesa de abertura do evento,
quando defendeu a participação das TVs universitárias no
canal digital aberto e sinalizou que a chegada da TV digital
irá levar para a sociedade os conhecimentos produzidos nas
universidades.
Dando continuidade à interlocução com o presidente da ABTU,
foi criada uma célula temática voltada para a questão da TV
universitária, reafirmando-se assim o interesse do CRUB em
apoiar ações nessa área junto às associadas.

Foi realizado nos dias 11, 12 e 13 de novembro de
2009, com o apoio do CRUB e em sua sede, o XI
Fórum Nacional de Televisão Universitária, com
o tema TV Universitária: Instrumento de Ensino,
Pesquisa e Extensão. O evento foi promovido pela

CR

ABTU
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ABTU e o reitor Gilberto Selber participou da solenidade de
abertura, dentre outros convidados.

Associação Brasileira das Editoras
Universitárias (ABEU)

No dia 3 de junho de 2009, a convite da ABEU, o CRUB
foi representado pelo reitor Manassés Claudino Fonteles,
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, na XXII Reunião
Anual da Associação, como palestrante, na mesa de debate
O Papel das Editoras Universitárias no Cenário Brasileiro, sob
a coordenação do reitor da Universidade Federal Fluminense
(UFF), Roberto Salles. O evento foi realizado no auditório
Florestan Fernandes, Campus de Gragoatá, em Niterói.
Durante os trabalhos foram discutidos, entre outros temas,
a questão dos direitos autorais, o futuro dos livros, novas
tecnologias e a reforma ortográfica.
O Conselho de Reitores foi representado pelo reitor José
Luiz Rangel Sampaio Fernandes, da Universidade Católica de
Petrópolis, na abertura oficial do estande da ABEU, durante a
XIV Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, ocasião em
que participou da solenidade de posse da nova diretoria da
ABEU, no dia 11 de setembro, no Rio de Janeiro.

Fórum Nacional dos Organizadores de Cerimônias
Universitárias (FORCIES)
Com o tema Consolidando o FORCIES, o reitor Gilberto
Selber ministrou a Conferência Magna na abertura oficial do
III Encontro Nacional de Cerimonial Universitário, realizado
na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), no dia 21
de outubro de 2009. O evento foi promovido pelo FORCIES e
contou com o apoio do Conselho de Reitores.

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
(EMBRAPA)
A secretária executiva do CRUB representou a Entidade
na reunião anual do Conselho Assessor Nacional (CAN)
da EMBRAPA, no dia 27 de novembro de 2009, na sede da
empresa em Brasília.
O presidente do CRUB, Gilberto Selber, e a secretária executiva
participaram no dia 16 de dezembro de audiência com a
Dra. Tatiana Deane, diretora executiva da EMBRAPA. Na
oportunidade, o presidente apresentou o Plano Estratégico do
CRUB para 2009-2011, com o objetivo de identificar possíveis
parcerias entre a Embrapa e as universidades nos projetos de
pesquisa desenvolvidos por aquela entidade.
No dia 4 de março de 2010, em Brasília, a professora Rosana
Arcoverde Bezerra Batista, engenheira agrônoma, pró-reitora
adjunta de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Camilo
Castelo Branco (UNICASTELO), representou o Conselho de
Reitores na reunião da comissão julgadora do 32° Prêmio
Frederico de Menezes Veiga, promovido pela EMPRAPA.
No dia 29 de abril, por ocasião da Solenidade Comemorativa
do 37° Aniversário da EMBRAPA, o reitor Gilberto Selber
participou da abertura oficial da VII Exposição de Tecnologia
Agropecuária - Ciência para a Vida. Realizado na sede da
empresa em Brasília, o evento caracterizou-se por lançamento
de tecnologias, entrega do Prêmio Frederico de Menezes Veiga
e visita ao Pavilhão de Exposição.
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Embaixada de Cabo Verde

Visando intensificar parcerias
internacionais, o presidente do
CRUB recebeu o embaixador
de Cabo Verde, Dr. Daniel
Pereira, e a assessora Maria
de Lourdes, no dia 18 de maio
de 2009 na sede do Conselho.
A reunião teve como objetivo
debater estratégias de ação voltadas para o desenvolvimento
de diferentes projetos e atividades, pelas universidades
associadas, que venham difundir a cultura dos países africanos.
O embaixador explicitou interesse de que o Conselho apoie
o esforço das diferentes embaixadas africanas, identificando
trabalhos de pesquisa feitos nas/pelas universidades brasileiras
sobre a temática da África.

Participação em eventos internacionais
Representando o CRUB, a secretária executiva participou do
Simpósio Internacional Mudanças Climáticas e justiça Social,
promovido pela CNBB, de 8 a 10 de junho de 2009, no Centro
Cultural de Brasília.
No dia 6 de julho de 2009, o reitor Antônio Colaço Martins, da
Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA/CE), representou
o Conselho de Reitores na abertura do curso promovido pela
OUI, na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).
A professora Susana Kakuta, diretora da Unidade de Inovação
e Tecnologia da Universidade do Vale dos Sinos, representou o
Conselho de Reitores na solenidade de abertura do III Seminário
de Tecnologias Estratégicas Brasil e Itália, realizado em Porto
Alegre nos dias 23 e 24 de setembro de 2009.

Pesquisa sobre acordos internacionais
firmados pelo CRUB
O professor Jorge Augusto Feldens, da Assessoria de Relações
Internacionais e Desenvolvimento da UNISINOS, esteve na sede
do CRUB nos dias 22 e 23 de setembro de 2009, analisando
todos os instrumentos negociais firmados pelo CRUB com
diferentes organismos internacionais no decorrer dos últimos
anos. Na oportunidade, também apresentou alternativas de
ação visando à implementação e fortalecimento dos projetos
de cooperação e intercâmbio. Dentre os Acordos e Convênios
analisados, o professor Feldens dedicou especial atenção ao
Acordo de Cooperação CRUB-CREPUQ.

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
A professora Regina Terra Branca, da UCB/RJ, representou o CRUB
no evento promovido pelo BID, para participar da construção
do novo Mecanismo Independente de Consulta e Investigação
(MICI). O encontro foi realizado em Brasília no dia 28 de setembro.

Prêmio Cidadania sem Fronteiras, 3é edição
Este prêmio foi uma iniciativa do Instituto da Cidadania Brasil
em parceria com a Secretaria de Ciência e Tecnologia para
Inclusão Social, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e contou
com o apoio do CRUB na sua divulgação. A premiação visava
reconhecer e criar referência quanto às melhores ações ou
práticas sociais desenvolvidas pelas IES, com a participação
de seus alunos, em atividades de extensão, melhorando
a qualidade de vida das comunidades e contribuindo para
a geração de emprego e renda. A entrega do Prêmio foi no
Auditório Raul Cortez, em São Paulo, no dia 24 de agosto de
2009, e a reitora Dumara Coutinho Tokunaga Sameshima, da
UnG, membro titular da Região IV, representou o CRUB no
evento.
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Seminário Internacional da Política de
Desenvolvimento Produtivo
O CRUB colaborou na divulgação do Seminário Internacional
da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP), que versou
sobre o tema A Hora e a Vez da Política de Desenvolvimento
Produtivo. Organizado pelo BNDES em parceria com a CNI
e tendo como objetivo gerar reflexão sobre a pertinência,
necessidade, dificuldades, fatores de sucesso e insucesso das
políticas industriais no Brasil e no mundo, o evento aconteceu
nos dias 22 e 23 de setembro de 2009 no Auditório do BNDES,
no Rio de janeiro.

Academia Brasileira de Educação (ABED)
O presidente do CRUB, reitor Gilberto Selber, participou no dia
25 de janeiro de 2010 da solenidade de concessão do Prêmio
Educador do Ano 2009 ao ministro da Educação, Fernando
Haddad, na ABED, Rio de Janeiro.

Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e
Agronomia (CONF EA)
A convite do presidente do CONFEA, Dr. Marcos Tulio de
Melo, o reitor Gilberto Selber participou no dia 22 de fevereiro
do lançamento do compêndio Trajetória e estado da arte da
formação em Engenharia, Arquitetura e Agronomia, no Hotel
Nacional, em Brasília.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE)
A professora Márcia Lins, da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC), representou o Conselho de Reitores no
Seminário sobre Empreendedorismo e a Universidade,
promovido pelo SEBRAE Nacional, em 10 de junho de 2010,
no Hotel San Marco, em Brasília.

Governo do Estado do Rio de janeiro
No dia 11 de fevereiro de 2010, no Estádio Célio de Barros do
Complexo do Maracanã, o CRUB indicou o professor Mauro
Moraes Macedo, do curso de Educação Física da Universidade
Iguaçu (UN1G), para compor a Comissão Organizadora Estadual,
com atribuição de mobilizar e sistematizar discussões acerca do
tema proposto para a 111 Conferência Nacional do Esporte, em
atendimento ao convite da Superintendência de Desportos do
Estado do Rio de Janeiro / Vice-Presidência Executiva de Esportes.
A conferência se realizou entre os dias 3 e 6 de junho seguinte,
em Brasília, com o tema Plano Decenal do Esporte e Lazer - 10
Pontos, em 10 Anos para Projetar o Brasil entre os 10 Mais.

Projeto Alfa Puentes
Nos dias 9 e 10 de março de 2010, o Conselho de Reitores
se fez representar na Conferência de Visibilidade do Programa
ALFA III da Comissão Europeia, no Panamá, pela professora
Paraskevi Rodrigues, assessora de Relações Internacionais
e Desenvolvimento da UNISINOS, que juntamente com sua
equipe passou a colaborar com esta Entidade nas questões de
relações internacionais.
O Conselho de Reitores, com a assessoria da professora
Paraskevi, foi incluído no referido programa. Para a efetivação
do mesmo, o reitor Selber assinou em maio de 2011 a
proposta de acordo, a partir da demonstração do desempenho
orçamentário e financeiro do Conselho. Assim sendo, o CRUB
participa do Alfa Puentes.

Organização Universitária Interamericana (OUI)
No dia 27 de abril de 2010,0 presidente da OU1, reitor Raúl Arias
Lovillo, esteve no Brasil e foi acompanhado pelo presidente
do Conselho, reitor Gilberto Selber, em visita à Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) e à Universidade
de São Paulo (USP).
Com o objetivo de debater sobre a Pós-Graduação nas Três
Américas, o reitor Dirceu de Mello, da PUC-SP, acolheu os dois
presidentes, ocasião em que trocaram informações sobre a PUC.
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Na USP, os reitores foram recebidos pelo professor Adnei Melgs
de Andrade, vice-reitor executivo de Relações Internacionais,
que manifestou grande interesse no aprimoramento dos
debates, objeto da visita, pela relevância da matéria para
qualquer universidade.

CRUB

Ação Colegiada

No período compreendido entre 7 de maio de 2009 e 7 de julho
de 2010, o Conselho Deliberativo reuniu-se cinco vezes. As reuniões
ocorreram na sede do CRUB em Brasília, só não a 265a reunião, que
se realizou na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.
Os itens listados abaixo referem-se ao que foi tratado/resolvido em
cada encontro.

262' Reunião do Conselho Deliberativo
18 de agosto de 2009 - Sede do CRUB
Apresentação, pelo reitor Alencar Mello Proença, dos
indicativos do Parecer do CNE n° 37/2007, enfatizando o
Regime Docente em Tempo Integral
Sistematização das células temáticas
Apreciação da ata da 261 a reunião do Conselho Deliberativo

263' Reunião do Conselho Deliberativo
11 de novembro de 2009n - Sede do CRUB
Ações substantivas
Relato das ações políticas junto ao MEC, Congresso
Nacional e presidências das associações dos segmentos das
universidades associadas ao CRUB
Relato parcial das atividades desenvolvidas pelo Conselho, no
período de maio a outubro de 2009
Encontros regionais
Exposição sobre o andamento das células temáticas
priorizadas pelo Conselho Deliberativo
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Ações administrativas
Avaliação da situação atual do Conselho: recursos
orçamentários e financeiros em 2009; sustentabilidade do
CRUB - posição das IES inadimplentes e análise de propostas
de redução da dívida; organização e gestão do CRUB
Contratação de firma para desenvolvimento de atividades na
área da comunicação social
Apreciação da ata da 262a reunião do Conselho Deliberativo

Finda a reunião, foi realizada a cerimônia de
descerramento da foto do reitor Gilberto
Garcia, no painel de fotografias dos expresidentes, e oferecido um almoço em
homenagem ao mesmo, com a participação
dos membros da Diretoria, familiares e
autoridades convidadas.

264a Reunião do Conselho Deliberativo
10 de fevereiro de 2010 - Sede do CRUB

Definição de cronograma de reuniões do Conselho Deliberativo
Definição de agenda de encontros regionais (6), no período
de março a junho de 2010
Data e tema da reunião Plenária
Proposta de redução da dívida das associadas, mediante
prestação de serviços, com ênfase na célula temática
referente à Sustentabilidade do CRUB
Providências quanto ao quadro de pessoal do Conselho
Apreciação da ata da 263a reunião do Conselho Deliberativo

Na oportunidade, o Conselho recebeu
a visita da professora Clélia Alvarenga
Craveiro, presidente do CNE, e do
secretário de Educação a Distância do
MEC, Carlos Bielschowsky.

265^ Reunião do Conselho Deliberativo
17 de maio de 2010- no Salão Nobre da UPM
Implantação do novo edifício sede do CRUB - andamento do
processo
Encontros regionais
Andamento das células temáticas
Relatório das visitas realizadas pelo professor José Antonio
Reis às associadas e não associadas e providências
encaminhadas pelo Conselho
Prestação de contas (2009) e proposta orçamentária (2010)
Apreciação da ata da 264a reunião do Conselho Deliberativo

266a Reunião do Conselho Deliberativo
7 de julho de 2010- Sede do CRUB

Comunicação da renúncia do reitor
Gilberto Selber à Presidência do CRUB,
assumindo o vice-presidente o reitor
Alencar Mello Proença, da UCPel
Apresentação das atividades realizadas de
maio de 2009 a julho de 2010
Apreciação da ata da 265a reunião do
Conselho Deliberativo

CRUB
Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras

CRUB

Organização e
gestão da Entidade

Foram contatadas empresas que trabalham com identidade institucional
e banco de dados, na perspectiva de reorganizar as informações
das associadas, no tocante às mais diversas áreas, requalificando o
trabalho já mantido pelo Conselho, com a requalificação do site.
Fez-se ampla divulgação do Plano Estratégico do CRUB, mediante
remessa de ofício da presidência para as associadas, ministérios e
órgãos do Executivo, comissões parlamentares, fóruns, embaixadas,
associações dos segmentos, instituições parceiras do CRUB,
organismos internacionais e conselhos de reitores de vários países.
Foram elaborados informativos sobre as atividades desenvolvidas
pelo CRUB e divulgados on lime, para um amplo público externo, além
das universidades associadas.
Deu-se continuidade aos serviços de infraestrutura, visando à melhoria
das condições físicas da sede do CRUB.
Foram retomados os contatos com empresas da construção civil em
Brasília, com a remessa de carta convite objetivando a participação
na permuta do terreno do CRUB para a construção do prédio da
nova sede do CRUB. Enfim, o projeto tornou-se uma realidade e sua
construção já se iniciou.

CRUB
Conselho de Reitores deo
Universictades Brasileiros

