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Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

INTRODUÇÃO

O presente relatório tem por objetivo apresentar as principais atividades
desenvolvidas pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
(CRUB) no período de julho de 2010 a agosto de 2011, demonstrando que
esta Instituição continua tendo constantes demandas, tanto no âmbito
nacional, como no exterior, evidenciando a força do seu papel no cenário
do ensino superior.
Em 7 de julho de 2010, em cumprimento à ordem de sucessão decidida pelo Conselho
Deliberativo, na sua 266a Reunião, assumi a presidência do CRUB, continuando como
vice-presidentes a reitora Marlene Salgado, da Universidade Salgado de Oliveira
(Universo), e o reitor Luiz Antônio Arantes, da Universidade Estadual de Goiás (UEG).
A própria história do Conselho de Reitores tem sido a pedra de toque para a atuação
dos presidentes e membros do Conselho Deliberativo, assim como para a participação
das associadas, haja vista as inúmeras contribuições prestadas pelas mesmas ao longo
dos anos. Pois esse comprometimento se faz tão ou mais necessário neste momento
em que o CRUB, empenhado em voltar a ser o grande Colegiado das Universidades
Brasileiras, vem forjando para si uma nova identidade, onde os quatro segmentos se
encontram e se somam.
Nesse sentido, é importante poder contar sempre com a participação forte dos diversos
segmentos, já que o CRUB está identificado com todos eles, indistintamente.
Operacionalmente, tratamos de enfrentar, nesse pequeno período, dois grandes
desafios: consolidação do quadro associativo e estancamento do processo de queda
da receita, ano a ano.
Transcorridos 45 anos desde a fundação do CRUB, é muito importante pensar e tornar
realidade urna Instituição mais inteira e mais atuante, como assim foi ao longo de
muitos anos de sua história e, certamente, voltará a ser. Para isso, precisamos somar
forças e encontrar melhores caminhos, alguns dos quais já se estão apresentando e
resultam do esforço de muitas gestões. Acreditei, firmemente, nos passos dados por
meus antecessores e tratei de consolidá-los, acrescentando, tanto quanto possível,
minha contribuição, embora discreta.

Reitor Alencar Mello Proença
Presidente
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DESAFIOS ENFRENTADOS E
INTERAÇÃO COM AS ASSOCIADAS
Ingresso de novas associadas
DATA DE FILIAÇÃO
8 de agosto de 2010

INSTITUIÇÃO
Universidade Comunitária da Região de
Chapecó - UNOCHAPECÓ

SEGMENTO
Comunitária

10 de agosto de 2010

Universidade Federal do ABC - UFABC

Federal

1° de dezembro de 2010

Universidade do Estado do Pará - UEPA

Estadual

8 de agosto de 2011

Centro Universitário La Salle - UNILASSALE

Comunitária

Retorno de associadas ao CRUB
Considerando a necessidade da criação constante de diálogos amplos na busca pelo resgate
de instituições que se encontravam afastadas deste Conselho, e ciente de que esse trabalho é
contínuo e perpassa as gestões, procurou-se envidar esforços no sentido de continuar mantendo
articulação com as associações dos segmentos e com os reitores das respectivas associadas.
Houve momentos em que as conversações ocorreram com os vice-reitores ou pró-reitores.
Por fim, obteve-se com êxito o retorno das seguintes universidades:
INSTITUIÇÃO

SEGMENTO

Universidade Federal de Pelotas - UFPEL

Federal

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

Federal

Universidade de Pernambuco - UPE

Estadual

Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro - UENF

Estadual

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - UNESP

Estadual

Universidade do Vale do ltajaí - UNIVALI

Municipal

Universidade Veiga de Almeida - UVA/RJ

Particular

Universidade São Judas Tadeu - USJT

Particular

Claro está que o resgate pretendido das demais universidades afastadas, dos diferentes
segmentos, configura-se na contínua mobilização do coletivo dos reitores, a fim de unir
os maiores esforços para fazer deste Conselho, novamente, o interlocutor maior do
Ensino Superior Brasileiro.

IN
_Ia
Tika.14.§Ii••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

"kk"frie,????????,effttlfsflififtf,???f?”????.11911r,,Millitlitt:

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

Associadas inadimplentes
Em 30 de junho de 2010,0 CRUB contava com 144 associadas, sendo 57 pagantes e 87
inadimplentes.
Em 24 deste mês de agosto de 2011, o número de associadas é de 148, sendo 70
pagantes e 78 inadimplentes.
É importante ressaltar que a melhoria, nas pagantes, aconteceu em todos os segmentos,
mostrando que é uma tendência generalizada, e não de apenas um ou outro grupo de
instituições. Percentualmente, os pagantes cresceram de 39,5% para 47,3%.
Certamente, estamos muito longe de atingirmos patamares razoáveis para a
sustentabilidade do CRUB. No entanto, resta o indiscutível conforto de que estamos
avançando positivamente, eis que há uma evidente sinalização de melhoria e que só
continuará nesse caminho se redobrarmos os esforços na busca do crescimento da
arrecadação do CRUB.
Os novos rumos que este Conselho está tomando, certamente, tornarão esse desejo
uma realidade, para alegria de todos nós.
Nesse contexto, a construção da nova sede representa um passo importante para
consolidar nossa Instituição.

Nova sede do CRUB
A nova sede do CRUB foi foco de
muitos debates, reuniões do Colegiado
e, finalmente, do Plenário, com o
objetivo de acomodar uma das
grandes reivindicações dos reitores:
estar o Conselho numa sede com

:o da nova sede do CRUB é,
le. uma realidade.

instalações em condições de atender,
satisfatoriamente, suas necessidades
atuais e futuras, tendo em vista a
perspectiva de ampliação do quadro
de associadas e para o atendimento das
associações dos segmentos.
Assim, a cronologia dos fatos foi a
seguinte:

In
Conselho de Reitores
Rumo a Nova Sede

Após apreciação e autorização do
Conselho Deliberativo, na 264a Reunião,
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no dia 10 de fevereiro de 2010, foi elaborado edital visando à seleção de empresa para
construção da nova sede do CRUB, no sistema de permuta.
Em abril de 2010, o edital em apreço foi encaminhado a nove conceituadas empresas
da construção civil do DF.
Duas empresas, Kremer Engenharia e Via Engenharia, apresentaram propostas, que
foram analisadas por Comissão designada pela Portaria n° 006, assinada no dia 19 de
julho de 2010.
A referida Comissão foi integrada por:
•

Reitor Paulo Alcantara Gomes (UCB/RJ), presidente

•

Prof. Engenheiro Paulo Chaves de Rezende Martins (Câmara dos Deputados)

•

Prof. Engenheiro Argemiro Antonio Fontes Mendonça (PUC Goiás)

•

Prof. Engenheiro Hélcio Moreira Arruda (Universidade da Amazônia)

•

Eng. Urubatan Simões de Barros (presidente do IBAPE/DF)

Com a ausência de um arquiteto, foi sugerido o nome do Professor Doutor Edson da
Cunha Mahfuz, professor titular da UFRGS, para, na qualidade de membro ad hoc,
passar a integrar a Comissão.
Em 28 de julho, o presidente Alencar participou da reunião de instalação da Comissão.
No dia 4 de agosto de 2010, foi realizada reunião da Comissão com os representantes
das duas empresas participantes do certame, visando à abertura das propostas e
apresentação dos respectivos projetos arquitetônicos.
Foram concedidos aos representantes de cada empresa 60 minutos para a apresentação
do projeto.
Foi fixado que as construtoras, tão logo recebessem as solicitações de esclarecimento
levantadas pela Comissão, teriam 30 dias para apresentar suas considerações finais.
Uma ,pova avaliação do terreno do CRUB foi encomendada, solicitando-se a
apresentação de laudo que permitisse identificar o valor vendável do espaço da sede
do Conselho, bem como o valor do m2
de área construída, de acordo com o
corno urna canção,
c
“un'e'''Xiãe<POr sone indlvicluO,
les relações entre eles/ r
:7"

,

mercado imobiliário local.
Como resultado, pôde ser constatada
uma sensível valorização no imóvel, que
de R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais),
estimados em 10 de dezembro de 2007,
passou ao valor de R$ 15.190.000,00
(quinze milhões cento e noventa mil
reais), em 31 de agosto de 2010.
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Apósaanálisedosprojetosapresentados
pelas duas construtoras, e verificado o
efetivo atendimento das modificações
sugeridas pela Comissão, o reitor Paulo
Alcantara apresentou na 269a Reunião
do Conselho Deliberativo, realizada na
sede do SEBRAE/RJ em 25 de março
de 2011, uma síntese do relatório
sugerindo a aprovação da proposta

Presidente
do CRUB
(centro) com a
equipe da Via
Engenharia:
reunião em 17
de junho de
2011

da Via Engenharia. O documento
fazia ainda algumas recomendações,
visando, notadamente, dar ao projeto um caráter institucional, tanto no que se refere à
aparência externa como ao hall de acesso. Com a apreciação e aprovação pelo Conselho
Deliberativo da proposta da empresa Via Engenharia, a temática foi objeto de pauta da
Plenária do dia 7 de abril seguinte, em Brasília.
O presidente do CRUB acompanhou o processo de análise do Instrumento Particular de
Promessa de Permuta e outras Avenças entre o CRUB e a Via Engenharia, o qual passou
a ser requerido, submetendo-o ao crivo de um especialista ad hoc na área de contrato, a
fim de resguardar o patrimônio da Instituição. Nesse sentido, promoveu encontros com
a equipe da Via Engenharia durante o processo de ajustamento do contrato.
No dia 7 de julho de 2011, foi realizada na sede do Conselho de Reitores a solenidade
de assinatura do Instrumento Particular de Promessa de Permuta e outras Avenças
entre o CRUB e a Via Engenharia. A construtora esteve representada por: Fernando
Marcio Queiroz, presidente do Grupo Via; Luiz Fernando Almeida de Domenico, vicepresidente; José Luis Wey de Brito, diretor de Projetos Especiais; Tarcisio Rodrigues

Estudo do
anteprojeto da
nova sede do
CRUB
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Os reitores
Alencar Mello
Proença
e Paulo
Alcantara,
que
apresentou
um breve
histórico dos
fatos

Ferreira Leite, diretor de Incorporação
Imobiliária; Renata de Souza Maeda,
coordenadora Jurídica; e José Renato
Gomes, arquiteto do projeto. Pelo CRUB
compareceram: o reitor Alencar Mello
Proença (UCPel), seu presidente; reitor
Paulo Alcantara (UCB/RJ), presidente da
Comissão de implantação da nova sede;
reitor Antonio de Carvalho Vaz Pereira (Unama); reitor Ricardo Motta Miranda (UFRRJ);
reitor Vilmar Thomé (Unisc), presidente da ABRUC; profa. Olga Izilda Ronchi (PUC
Goiás), prof. Manassés Claudino Fonteles, prof. Gilberto Garcia, prof. Ronald Cavalcanti
Ledo (UCP), prof. Heitor Gurgulino (IAUP), Dalva Mello, prof. Carlos Roberto Ferreira
(ABRUEM), Carlos Aguilera (ABRUC) e funcionários.
O reitor Paulo Alcantara, presidente da Comissão que coordenou o processo, apresentou
um breve histórico dos fatos que levaram a este dia da assinatura do Contrato. Em sua
fala, explicou por que a proposta da Via Engenharia foi aceita e enalteceu que ela foi
considerada a mais adequada aos objetivos do CRUB, cuja futura nova sede agregará a
ABRUC (Associação Brasileira das Universidades Comunitárias) e a ABRUEM (Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais) em um mesmo espaço,
fazendo do prédio a ser construído o"Palácio da Educação"em Brasília, pela quantidade
de entidades representantes da educação reunidas em um único local. A nova sede faz
parte de um sonho do Conselho de Reitores e será um marco na história do Colegiado,
na gestão do seu atual presidente, o reitor Alencar Mello Proença, da UCPel.
O presidente da Via, Fernando Marcio Queiroz, reforçou que seu papel é construir em
menor tempo, com menor custo e maior qualidade o novo prédio. Agradeceu a escolha
do projeto da sua empresa e sua participação nessa nova etapa do Conselho. Após,
procedeu-se à assinatura do Instrumento e à exibição de um vídeo institucional do Grupo
Via....Para encerrar o evento, foi feito um brinde ao sucesso do acordo firmado entre o
CRUB e a Via, mirando um novo tempo para o Conselho, firmado em uma nova sede.

Visitas a associadas e participação em seus eventos
No dia 12 de agosto de 2010, atendendo convite da Universidade Guarulhos (UNG),
o CRUB foi representado pelo seu ex-presidente Gilberto Selber na sessão solene de
comemoração dos 40 anos da UNG, realizada no campus da mesma.
Em 17 de setembro de 2010, o presidente Alencar fez uma visita à Universidade do
Vale do Itajaí (UNIVALI), em Santa Catarina, onde foi recebido pelo reitor Mário Cesar
dos Santos, a vice-reitora Amândia Maria de Borba, a pró-reitora de Ensino Cássia
Ferri e o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação, Extensão e Cultura, Valdir Cechinel
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Filho. O grupo almoçou no "Bistrô" do
Curso de Hotelaria da UNIVALI, onde
o presidente do CRUB pôde conferir
as excelentes condições do Curso de
Gastronomia daquela Instituição, uma
das 147 universidades associadas ao
Conselho, tendo se filiado em julho

Reitor Mário
Cesar recebe
presidente
do CRUB na
UNIVALI

de 1989. Na pauta do encontro, foram
discutidos os resultados da pesquisa
que a CAPES havia acabado de publicar
sobre a situação da pós-graduação nas
universidades brasileiras.
No dia 22 de novembro de 2010, o presidente do Conselho, reitor Alencar Mello
Proença, esteve no Teatro João Caetano, em Niterói, para a solenidade de posse dos
dirigentes da Universidade Federal Fluminense (UFF), quando o prof. Roberto de
Souza Salles foi reconduzido ao cargo de reitor e o cargo de vice-reitor foi transmitido
ao prof. Sidney Mello. A Universidade Federal Fluminense é antiga associada do CRUB,
tendo se filiado em junho de 1966, três meses após a fundação deste Conselho.
Em 25 de janeiro de 2011,0 prof. Manassés Claudino Fonteles, ex-presidente do CRUB,
esteve na sede da Mackenzie, em São Paulo, para representar o Conselho na solenidade
de posse do novo reitor daquela Universidade, Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto.
No dia 9 de maio de 2011, a secretária executiva do CRUB representou o Colegiado
na Sessão Especial em Comemoração ao Calendário de Origem da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), pelos seus 100 anos, no Plenário do Senado
Federal, em Brasília.
No dia 12 de maio de 2011, a convite da União Brasiliense de Educação e Cultura, o CRUB
foi representado pelo reitor Wolmir Amado, da PUC Goiás, na sessão solene de posse
do novo reitorila Universidade Católica de Brasília (UCB), professor doutor Cícero
Ivan Ferreira Gontijo. O ato ocorreu no
auditório da UCB.
Em 25 de maio de 2011, no Campus da
Liberdade, em Redenção (CE), o reitor
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Antônio Colaço Martins, da UVA/CE,
e titular da Região II, representou o
Conselho de Reitores na Aula Inaugural
da

Universidade da Integração
Aula inaugural
UNILAB

Internacional da Lusofonia AfroBrasileira (UNILAB).
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DE
ASSOCIAÇÕES PARCEIRAS
Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM)
No dia 28 de julho de 2010, em cerimônia
realizada na sede do CRUB, o reitor
Antônio Joaquim Bastos da Silva, da
Universidade Estadual de Santa Cruz
(UESC), foi empossado na presidência
da ABRUEM.
Em 15 de dezembro, o presidente AlenPosse do
presidente da
ABRUEM

car participou, juntamente com o professor Gilberto Garcia, ex-presidente do
CRUB e conselheiro do CNE, e a secretária executiva do Conselho, Dalva Mello,
de jantar de confraternização promovido pela ABRUEM. A comemoração ensejou o reencontro com vários reitores
de universidades estaduais que haviam
estado presentes no Conselho em reuniões do segmento.

Jantar de
confraternização
da ABRUEM

Com a temática As Relações Institucionais
das IES da ABRUEM com o Governo
Federal, foi realizado o 48° Fórum da
ABRUEM, em Belém (PA), no período de 11
a 14 de maio de 2011, tendo como anfitriã
a Universidade do Estado do Pará (UEPA).
O CRUB foi representado na abertura
oficial do evento pelo reitor Antonio de
Carvalho Vaz Pereira, representante da

Sessão de
abertura do
48° Fórum da
ABRUEM

Região I, enquanto a profa. Dalva Mello
participou das atividades que estavam
programadas.

Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC)
No dia 21 de agosto, a convite da ANEC, o Conselho foi representado pelo seu presidente,
reitor Alencar Proença, na solenidade de abertura do Congresso Nacional de Educação

m
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Católica, realizada no Centro de Convenções de Brasília. O tema do Congresso foi
Educação, Inovação e Empreendedorismo Global. Na oportunidade, o presidente falou
em nome do Colegiado.

Universidade Católica de Brasília (UCB), Associação Brasileira das
Universidades Comunitárias (ABRUC), Associação Nacional de Educação
Católica (ANEC), Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
Em 23 de setembro de 2010, a secretária executiva do CRUB, Dalva Mello, representou a Entidade no debate com os
candidatos a presidente da República,
José Serra (PSDB), Plínio Arruda Sampaio (PSol), Marina Silva (PV) e Dilma
Rousseff (PT), realizado no Auditório
Central da Universidade Católica de
Brasília (UCB), em Taguatinga/DF. Pro-

Encontro dos
presidenciáveis
no auditório da
UCB/DF

movido pela UCB, ABRUC, CBJP (Comissão Brasileira de Justiça e Paz) e ANEC,
com o apoio da CNBB, o debate teve transmissão ao vivo pelo portal da UCB, TVs e
rádios de inspiração Católica e pela Associação Brasileira de TVs Universitárias (ABTU).

Associação Brasileira de Hospitais Universitários (ABRAHUE)
Nos dias 28 e 29 de setembro, o Conselho de Reitores foi representado pelo reitor José
Luiz Rangel, representante do CRUB na Região III, no Seminário da ABRAHUE, realizado
na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Associação Brasileira das
Universidades Comunitárias
(ABRUC)
Em 19 de novembro, o CRUB foi representado por sua secretária executiva no
almoço de confraternização da ABRUC,
no Hotel Nacional, em Brasília, por ocasião da 20a Assembleia Geral Extraordinária daquela associação.
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Em 3 de junho de 2011, a profa. Dalva representou o Conselho na 21a Assembleia
Geral Ordinária da ABRUC, realizada no mesmo Hotel Nacional, ocasião em que
participou da tarde de autógrafo do livro A universidade COMUNITÁRIA, de Aldo
Vannucchi, ex-reitor da UNISO e ex-presidente da ABRUC.

Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM)
No período de 27 a 30 de novembro, o CRUB, por integrar o Conselho Deliberativo
da ABEM, por força de estatuto, indicou o Dr. Sandro Scheiber de Oliveira, da UCPel,
para participar do 48° Congresso Brasileiro de Educação Médica e da Reunião Anual
do Conselho Deliberativo, em Goiânia. O professor substituiu, na oportunidade, o
interlocutor do CRUB junto à ABEM, Dr. Éfrem de Aguiar Maranhão, ex-presidente do
Conselho de Reitores e membro da Comissão Consultiva do CRUB.

Associação Nacional de Universidades Particulares (ANUP)
Em 7 de dezembro, o Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior
Particular (ANUP) ofereceu um jantar de confraternização na sua sede, em Brasília, com a
presença de reitores, autoridades do Executivo, Legislativo e Judiciário, representantes
de associações, fóruns de educação etc. O CRUB se fez representar por Dalva Mello.
Foto: ANUP

Associação Nacional dos Dirigentes das
Instituições Federais de Ensino Superior
(ANDIFES)
Em 15 de dezembro de 2010, o
presidente do Conselho, reitor Alencar
Proença, participou do jantar de
confraternização promovido pela
ANDIFES, no Hotel Meliá, em Brasília.

Jantar de
confraternização

Dali, buscando sempre uma maior
Foto: ANDIFES
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aproximação entre os reitores das
associações, dirigiu-se para o jantar
que estava sendo oferecido pela
ABRUEM, este já referido.
A convite da ANDIFES, o Conselho de
Reitores, representado por Dalva Mello,
participou no dia 26 de abril de 2011, no
Hotel Nacional, do Seminário PNE 20112021 - Uma Educação do Tamanho do
Brasil. Promovido pela ANDIFES, o evento
contou com palestras do ministro da Edu-

cação, Fernando Haddad, e da presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara
dos Deputados, deputada Fátima Bezerra. O PNE, segundo disse o ministro, está estruturado
num documento de 20 metas, 10 Diretrizes e 174 estratégias, de forma que qualquer pessoa possa compreender o que se pretende no Plano.
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RELAÇÕES COM O CONGRESSO NACIONAL E
O GOVERNO FEDERAL
Câmara dos Deputados
Em 27/4/11, a secretária executiva do
CRUB, profa. Dalva Mello, acompanhou o

F001, Aqcnr.,L,

lançamento, na Câmara dos Deputados,
da Frente Parlamentar da Educação,
cujos principais objetivos são: buscar,
de modo contínuo, a inovação da
legislação necessária à promoção de
políticas sociais e econômicas eficazes
para uma educação de qualidade,

Deputados
Fátima Bezerra,
Leio Coimbra e
Alex Canziani
participaram do
lançamento da
Frente

influindo no processo legislativo a partir
das comissões temáticas existentes
no Congresso Nacional; promover debates, simpósios, seminários e outros eventos
pertinentes ao exame da política voltada para uma educação de qualidade, divulgando
seus resultados. Também é intenção da Frente contribuir com as políticas públicas de
melhoria da qualidade da educação em nosso país, inclusive aumentando, no Orçamento
Geral da União, o volume de recursos destinados ao tema, possibilitando a implantação
de projetos e programas do Governo Federal.

Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU)
O Conselho de Reitores, dando continuidade à parceria com a ESMPU iniciada em 2008, foi representado pela
sua secretária executiva na solenidade
de entrega do 3° Prêmio de Jornalismo da Escola Superior do Ministério
Público da União, ocorrida no dia 17
de maio de 2011, na sede da Escola.
O CRUB tem apoiado o Prêmio ESMPU
de Jornalismo Universitário desde a 1 a

Entrega do
3° Prêmio de
Jornalismo
da ESMPU

edição, divulgando-o junto às associa-
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das e participando da comissão julgadora mediante a indicação de acadêmico da área,
tendo dessa vez indicado a profa. Katia Christian Zanatta Manangào, da Assessoria de
Comunicação & Marketing Institucional da Universidade Católica de Petrópolis (UCP).
Coube à Comissão Julgadora da 3a edição do Prêmio reconhecer as melhores matérias,
reportagens e entrevistas sobre a atuação dos diversos ramos do Ministério Público da
União, produzidas por estudantes de jornalismo e veiculadas em jornais-laboratório de
universidades públicas e privadas.

Secretaria de Assuntos Estratégicos /
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA)
No dia 20 de julho de 2010, o presidente do CRUB esteve em audiência com o diretor
de Estudos de Relações Econômicas e Políticas Internacionais do IPEA, Dr. Mário
Lisboa Theodoro, com o objetivo de discutir a possibilidade de ações conjuntas pelas
duas Instituições.

Caixa Econômica Federal (CEF)
No dia 20 de julho de 2010, o presidente do CRUB, reitor Alencar Proença, esteve em
audiência na Caixa Econômica, com Admilson Incava Esashila, gerente de Padrões e
Planejamento, e Sandro Travi, gerente de Segmento, para discutir a modelagem de
dois Convênios, visando a beneficiar não apenas as universidades associadas, mas
igualmente seu corpo de funcionários e professores. A audiência ocorreu no Edifício
Matriz I da Caixa.
Em 28 de julho de 2010, o presidente recebeu no CRUB o superintendente Nacional da
Caixa Econômica, Dr. Ednnilson Gama da Silva, a fim de dar andamento às negociações
inicia'das, objetivando definir o projeto piloto para o desenvolvimento do FIES, via
convênio com as universidades.
Em 9 de setembro de 2010, os dois dirigentes voltaram a se reunir, desta vez no Edifício
Matriz I da Caixa, para tratar do Convênio entre a Caixa e o CRUB.
Lamentavelmente, em função de alterações administrativas nos escalões superiores da
CEF, as discussões não avançaram.

Presidência da República / Imprensa Nacional
Em 27 de julho de 2010,0 presidente Alencar recebeu na sede do CRUB, para um almoço
de trabalho, o diretor-geral da Imprensa Nacional, Fernando Tolentino de Sousa Vieira,
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a fim de iniciar a discussão de Protocolo de Relacionamento com a Imprensa Nacional
(Diário Oficial da União) a ser apresentado ao Conselho Deliberativo, na perspectiva de
uma parceria universidades-bibliotecas-Imprensa Nacional.

Conselho Nacional de Educação (CNE)
No dia 5 de agosto de 2010, atendendo o convite da Câmara de Educação Básica do
CNE, o CRUB foi representado por sua secretária executiva no Seminário Contribuições
das Pesquisas de Pós-Graduação para a Melhoria da Qualidade da Educação Básica,
realizado no CNE, em Brasília.

Câmara de Educação Superior
participa de almoço na
sede do CRUB
No dia 10 de setembro de 2010,
ao encerrarem a 267a Reunião do
Conselho Deliberativo do CRUB,

Conselheiros
da CES no
CRUB

os membros do mesmo receberam
para um almoço de confraternização
os presidentes do CNE, Antonio
Carlos Caruso Ronca, e da Câmara de
Educação Superior, Paulo Speller, além
dos seguintes conselheiros desta:
Antônio de Araújo Freitas Júnior,
Arthur Roquete de Macedo, Gilberto
Gonçalves Garcia, Paulo Baroni, Milton
Linhares e Paschoal Laércio Armonia.

Almoço no
Conselho

O presidente do CRUB, reitor Alencar,
manifestou na oportunidade seu respeito e reconhecimento pelo excelente
trabalho que o CNE desenvolve em favor da educação brasileira.
Dr. Carlos Ronca agradeceu as palavras
do reitor Alencar e expressou sua
admiração pelo CRUB, ressaltando

Almoço no
Conselho

que acompanhou e participou das
atividades desenvolvidas pelo Conselho
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quando era reitor da PUC-SP e presidente da ABRUC. Em seguida, ao colocar o CNE à
disposição do CRUB para o desenvolvimento em conjunto de debates sobre as grandes
temáticas da educação superior, sublinhou a importância da continuidade do debate
sobre o PNE e a reforma universitária, salientando, ainda, a relevância do documento
"Metas Educativas", as quais haviam sido aprovadas.
Por fim, o presidente do CNE noticiou que o Pleno daquela Instituição havia
aprovado o Parecer sobre Credenciamento e Recredenciamento de Instituições
Universitárias em geral, e o encaminhado ao ministro Fernando Haddad, para
análise e homologação.
Em 22 de novembro de 2010, na audiência pública realizada na sede do CNE para
discussão da proposta de Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Teologia,
da Câmara de Educação Superior do CNE, o CRUB foi representado pelo prof. Pedro
Paulo de Carvalho, vice-diretor do Centro de Teologia e Humanidades da Universidade
Católica de Petrópolis (UCP).

Câmara de Educação Básica e Unesco
Em dia 5 de maio de 2011, no auditório do CNE, o reitor Benedito Guimarães Aguiar, da
UPM, representou o CRUB na Audiência Pública promovida pela Câmara de Educação
Básica e Unesco com o objetivo de avançar no debate sobre o Ensino Médio por meio
da Apresentação de Protótipo Curricular de Ensino Médio Orientado para o Mundo do
Trabalho e a Prática Social e Protótipo Curricular do Ensino Integrado.

Comissão Nacional de Acompanhamento e
Controle Social do ProUni (CONAP)
Em 1° de junho de 2010, o presidente do CRUB, reitor Alencar Mello Proença, foi
eleito presidente da CONAP, para um mandato de um ano, conforme previsto na
Regulamentação dessa Comissão. Na oportunidade, o presidente eleito declarou: "É
importante dar continuidade ao trabalho realizado na CONAP, que precisa ser respeitado
e, na medida do possível, ampliado

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP)
Em 15 de fevereiro de 2011, 0 presidente do CRUB esteve na sede do INEP em Brasília,
em audiência com a sua nova presidente, a professora doutora Malvina Tânia Tuttman,
com quem debateu importantes questões, tais como:
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•

estratégias de consolidação do
Sistema e-MEC, visando otimizar
seu desempenho sobretudo nos
momentos críticos da coleta de
informações das IES;

•

elaboração e divulgação de um
Manual operacional para o Sistema e-MEC;

•

prazos estabelecidos pelo MEC/

Presidente
do CRUB no
INEP

INEP para cumprimento de
solicitações encaminhadas às IES,
visando adequá-los às efetivas condições de ação das universidades;
•

necessidade de aperfeiçoamento dos mecanismos de comunicação entre o INEP
e as IES, consolidando o cronograma de divulgação das ações do INEP (Portaria
do ENADE, resultados do ENADE e relatório), levando em conta as especificidades
dos Calendários Acadêmicos (ex.: período de férias acadêmicas) para a remessa
de encaminhamentos estratégicos;

•

necessidade de o INEP retomar as suas efetivas funções como órgão de
pesquisa educacional, apresentando e debatendo estudos de interesse para
a educação brasileira.

Na oportunidade, o reitor Alencar acertou com a profa. Malvina a sua vinda ao CRUB
para um diálogo com os reitores acerca de questões atinentes ao INEP.

Presidente do INEP participa da 81 a Reunião Plenária do CRUB
No dia 7 de abril de 2011, a profa. Malvina Tânia Tuttman esteve na sede do CRUB
participando de Reunião Plenária, ocasião em que apresentou uma breve história do
INEP, a sua relação com a política educacional e as principais ações que realiza: coleta
de dados, como os Censos da Educação Básica e Superior; democratização do acesso;
seleção de pessoas para as universidades; institutos federais e de bolsas de estudo,
utilizando o ENEM. Foi uma oportunidade ímpar para um diálogo franco com os
reitores presentes, tendo a presidente do INEP se colocado à disposição do Conselho,
acreditando que, certamente, terá outras falas nesta Casa.
Nas suas palavras: "É fundamental que possamos pensar juntos a educação no Brasil, em
especial pensar o papel da universidade contribuindo para a sustentabilidade do nosso
País. E nesse sentido não há espaço mais privilegiado que o CRUB, que congrega reitores de
todas as universidades brasileiras... Foi uma grande satisfação estar aqui hoje
No mesmo diapasão, o reitor Alencar afirmou: "A Plenária de hoje recolocou o CRUB
como um espaço privilegiado para a discussão dos grandes temas da educação brasileira.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••10.00
00
•
=?????Mt?????mmffssmstmmiff910,•-nnmezadoi

Relatório de Gestão Julho de 2010 Agosto de 2011

A qualidade da plateia e da Presidente
do lnep foi sem dúvida o ponto alto da
Plenária, permitindo avaliar o quanto
é importante a promoção de eventos
como este, que permitam a discussão
de temáticas que interessam a todos os
segmentos das universidades brasileiras':
Prof. Malvina
em visita ao
CRUB

Ao final de sua participação, o presidente do CRUB presenteou a profa. Malvina
com um broche do Conselho.

Ministério da Educação, Grupo Intersetorial de Coordenação (GIC)
Acordo Brasil/Unesco
No dia 6 de abril de 2011,0 Conselho de Reitores, como integrante do Grupo Intersetorial
de Coordenação (GIC) junto ao MEC, participou da reunião para deliberação dos
projetos do Acordo Brasil/Unesco. Realizada no edifício sede do MEC, na sala da
Secretaria Executiva, a reunião contou com os seguintes participantes: José Henrique
Paim Fernandes, secretário executivo do MEC; Luiz Eduardo Rodrigues Alves e Joana
d'Arc Marins de Almeida, diretor de Programa e assistente de Projetos da Secretaria
Executiva do MEC, respectivamente; Vincent Defourny, representante da UNESCO no
Brasil; Paolo Fontani e Alessandra Faria Britto, coordenador da área de Educação e oficial
de Projetos da UNESCO no Brasil, respectivamente; Dalva Mello, secretária executiva do
CRUB; Márcio Lopes Correa, coordenador-geral de Cooperação Multilateral da Agência
Brasileira de Cooperação; Felizardo Penalva da Silva, representando o CNPq; Jonas
Paloschi, representando o Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores
(MRE); José Armando Zema de Rezende, chefe da Divisão de Acordos e Assuntos
Multilaterais Culturais do MRE; Renilda Peres de Lima, representando o presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e secretário executivo do
CGCOP, Sr. Daniel Balaban; Jaqueline Ribeiro Silva, assessora Técnica do CGCOP.

6a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)
A convite do Gabinete do ministro Fernando Haddad e do diretor do Instituto de
Matemática Pura e Aplicada, o CRUB se fez representar pelo reitor Ricardo Motta
Miranda, da UFRRJ, na cerimônia de premiação da

6a

Olimpíada Brasileira de

Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), no dia 21 de junho de 2011, no Teatro
Municipal do Rio de Janeiro.
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Expansão da Rede Federal de Educação Superior e
Profissional e Tecnológica
A convite do Gabinete do ministro
Fernando Haddad, a presidência do
CRUB foi representada na cerimônia de
anúncio da expansão da Rede Federal
de Educação Superior e Profissional
e Tecnológica pelo reitor Ricardo
Motta Miranda, da UFRRJ. O evento,
Cerimônia
de anúncio
Palácio do
Planalto

que contou com a participação da
Presidenta Dilma Rousseff, ocorreu no
dia 16 de agosto de 2011, às 11 h, no
Palácio do Planalto, em Brasília.

Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
Em 12 de julho de 2011,a secretária executiva do CRUB representou a presidência do Colegiado
na Solenidade em Comemoração aos 60 anos da CAPES, na sede da Entidade, em Brasília.

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)
Em 18 de novembro de 2010, por

Foto: Charles Damasceno (CNPq)

intermédio de sua secretária executiva,
o CRUB se fez presente à cerimônia
de entrega do XXIV Prêmio Jovem
Cientista, cujo tema era Energia e Meio

mame
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Ambiente: Soluções para o Futuro.
A premiação, concedida pelo CNPq,
ocorreu no Palácio do Planalto.
No dia 27 de janeiro de 2011, no
auditório da sede do CNPq em Brasília, o reitor Alencar Proença participou da
cerimônia de posse do Dr. Glaucius Oliva como presidente do CNPq.

Posse do
presidente
do CNPq
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Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT)
Em 2 de fevereiro de 2011, a profa. Dalva Mello participou da cerimônia de posse
dos secretários do MCT, sendo eles: Luiz Elias, secretário Executivo; Carlos Nobre, de
Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento; Marco Antonio de Oliveira, de
Inclusão Social; Ronaldo Mota, de Desenvolvimento Tecnológico; e Virgílio Almeida, de
Política de Informática.

Ministério do Meio Ambiente (MMA)
Câmara Federal de Compensação Ambiental (CFCA)
Por solicitação do Ministério do Meio Ambiente, em atendimento à Portaria no 416,
de 3 de novembro de 2010, o Conselho de Reitores indicou os professores Altair Sales
Barbosa (membro titular) e Antônio Pasqualetto (membro suplente), da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), como seus representantes na Câmara
Federal de Compensação Ambiental (CFCA).

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

RELAÇÕES COM ENTIDADES NACIONAIS
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA)
Em 20 de julho de 2010 , o reitor Alencar fez uma visita de aproximação ao presidente
do CONFEA, engenheiro Marcos Túlio, ocasião em que discutiram questões atinentes
ao ensino das Engenharias.
Nos dias 22 e 23 de agosto de 2010, a convite do CONFEA, o CRUB foi representado
pelo seu ex-presidente Gilberto Selber na sessão de abertura da 67a Semana Oficial da
Engenharia, da Arquitetura e Agronomia e do 7° Congresso Nacional de Profissionais.
Selber também participou, como debatedor, do painel Discutindo uma Agenda Nacional:
Desafios, Oportunidades e Visão de Futuro, abordando o tema Visão das Universidades
Brasileiras no Contexto do Desenvolvimento Nacional. Os referidos acontecimentos se
desenrolaram no Centro de Eventos do Pantanal, em Cuiabá.
No dia 21 de fevereiro, o CRUB foi representado pela sua secretária executiva na
solenidade de abertura do Encontro de Lideranças 2011, promovido pelo CONFEA no
Centro de Convenções Brasil 21, em Brasília.

Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU)
No dia 28 de julho de 2010, o reitor Alencar recebeu na sede do Conselho o presidente
da ABTU, prof. Cláudio Márcio Magalhães, ocasião em que debateram o fortalecimento
da parceria entre as duas instituições por eles representadas.
O reitor Alencar solicitou apoio da ABTU no sentido de realizar entrevistas com os
reitores representantes regionais, nas reuniões do Conselho Deliberativo, com o
objetivo de a TV Universitária estar divulgando o CRUB junto à comunidade acadêmica,
cada vez mais.
Em 30 de novembro, no auditório do
CRUB, foi realizado o Seminário ABTU
2010, ocasião em que o reitor Alencar
recebeu uma placa em homenagem ao
Conselho de Reitores com os dizeres:
A Associação Brasileira de
Televisão Universitária, em
comemoração aos seus 10

rI

Solenidade
da ABTU no
auditório do
CRUB

Anos, homenageia
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Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
Reitor Alencar Mello Proença
pela sua estimada e preciosa

Câmara dos
Deputados
audiência
pública

colaboração para o aprimoramento e desenvolvimento
de nossa Associação e da TV
Universitária.
No mesmo dia, à tarde, o reitor Alencar
participou, na Câmara dos Deputados,
da audiência pública promovida pela

Câmara dos
Deputados
audiência
pública

Comissão de Educação e Cultura
daquela Casa em homenagem à ABTU,
pelos seus 10 anos de fundação.

Instituto Euvaldo Lodi (IEL)
Nos dias 31 de agosto e 14 de dezembro de 2010, respectivamente, o reitor Alencar
Proença participou da 114a e

115a

Reuniões Ordinárias do Conselho Superior do

IEL Núcleo Central, realizadas na sede da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), em Brasília.

Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE)
O CRUB esteve representado pelo reitor José Geraldo de Souza Júnior, da UnB, na
sessão de abertura do 31° Congresso Nacional da CNTE, cujo tema foi O PNE na Visão
dos Trabalhadores em Educação. O Congresso aconteceu no Centro de Convenções
Ulysses Guimarães, em Brasília, entre os dias 13 e 16 de janeiro de 2011.

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN)
A convite da CONFENEN, o Conselho de Reitores foi representado por sua secretária

executiva, Dalva Mello, no Seminário O Novo PNE, realizado no dia 10 de fevereiro de
2011, no edifício Palácio do Comércio, em Brasília.
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Fundação CESGRANRIO e Academia Brasileira de Educação (ABE)
No dia 15 de fevereiro de 2011, na sede do Conselho de Reitores, o reitor Alencar
Proença gravou a convite da Fundação CESGRANRIO uma homenagem ao Pe. Jesus
Hortal Sanchez, S.J. Destinada a ser apresentada na cerimônia de entrega ao mesmo do
Prêmio Fernando de Azevedo — Educador do Ano 2010, a mensagem assim dizia:
"No momento em que o Pe. Jesus Hortal recebe ajusta homenagem de Educador do Ano
2010,0 Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras soma-se às demais entidades
representativas do Ensino Superior brasileiro, para manifestar seu reconhecimento por
essa distinção, que, em boa hora, homenageia um dos mais importantes líderes da
Educação brasileira dos últimos anos.
Além do extraordinário serviço prestado à educação católica, no Brasil, o Pe. Jesus Hortal
marcou, igualmente, importante presença em organismos nacionais e internacionais,
ligados ao ensino superior, e esteve sempre à frente de algumas das mais importantes
decisões e discussões sobre temas relevantes da Educação. Homem de posições firmes
e sempre marcantes, detentor de um lastro cultural digno de registro, sempre soube
compatibilizar a racionalidade dô saber jurídico com a razoabilidade das posições
políticas que o momento recomendava.
Desenvolveu importante papel nas associações, tais como a ABESC (Associação
Brasileira das Escolas Superiores Católicas), a ANEC (Associação Nacional das Escolas
Católicas), a ABRUC (Associação Brasileira das Universidades Comunitárias) e o CRUB
(Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras).
Tive o privilégio de trabalhar junto com o Pe. Hortal em alguns trabalhos de reforma
ou elaboração de estatutos de diversas entidades, como a ABRUC, a ABESC e o próprio
CRUB. Muito aprendi com ele, nesses momentos, e hoje quero manifestar de público
meus agradecimentos a esse grande homem e grande sacerdote.
Parabéns Pe. Jesus Hortal, cumprimen-

Foto, Marcelo Froirn

tos àqueles que tiveram a iniciativa desta merecida homenagem."
A sessão solene de entrega do referido
Prêmio foi realizada em 24 de março de
2011, na Casa de Arte e Cultura Julieta de
Serpa, no Rio de Janeiro, tendo o CRUB
sido representado pelo seu presidente,
reitor Alencar Mello Proença, e por sua

Solenidade
de entrega
do prêmio

secretária executiva, Dalva Mello.
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Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
No dia 14 de março de 2011, o Conselho de Reitores, como integrante da comissão
julgadora, indicou o professor doutor Carlos Pimentel, da UFRRJ, para representar o
Colegiado na reunião em que foram apontados os vencedores da 33a Edição do Prêmio
Frederico de Menezes Veiga, promovido pela Embrapa.

Conselho Federal da OAB
Entre os dias 31 de março e 1° de abril de 2011, no auditório da sede social do Jockey
Club do Rio de Janeiro, aconteceu o II Seminário de Educação Jurídica do Conselho
Federal da OAB, que teve como esteio a discussão em torno dos indicadores utilizados
pelos seus atores, tais como Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes),
CPC (Conceitos Preliminares de Curso), IGC (índice Geral de Cursos), Portaria n0
40/2007 e todo o Sistema Nacional de Avaliação (SINAES), utilizado pelo Ministério
da Educação. O CRUB se fez presente e atuante, através do prof. Júlio Cesar da Silva,
seu ex-vice-presidente.
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RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Organização Universitária Interamericana (OUI)
No dia 23 de julho de 2010, o reitor Alencar recebeu, na UCPel, a Sra. Patricia Gudifio,
secretária-geral da OUI, para tratar de assuntos ligados à OUI no Brasil.
No dia 18 de agosto de 2010, o CRUB foi representado pelo vice-reitor da Universidade
Presbiteriana Mackenzie (UPM), prof. Pedro Ronzelli Júnior, na assembleia para eleição
dos membros da OUI no Brasil, realizada em São Paulo. Na ocasião, o reitor Alencar Mello
Proença foi eleito vice-presidente da OUI Região Brasil, e o reitor Álvaro Toubes Prata,
da Universidade Federal de Santa Catarina, o seu substituto. Foram também nomeados
três conselheiros: os reitores Clemente Ivo Juliatto, da Pontifícia Universidade Católica
do Paraná (PUC-PR), Ailton Nazareno Soares, da Universidade do Sul de Santa Catarina
(UNISUL), e Valmor Bolan, do Centro Universitário de Santo André (UNIA).
De 20 a 23 de outubro de 2010, a convite da OUI, Canadian Bureau for International
Education (CBIE) e Consorcio parà la Colaboración de la Educación Superior en
América dei Norte (CONAHEC), o CRUB foi representado pelo seu presidente, reitor
Alencar Mello Proença, no Congresso das Américas sobre Educação Internacional - A
Internacionalização, Componente Essencial da Qualidade do Ensino Superior no Século
21, realizado em Calgary, Canadá. O reitor integrou a mesa-redonda voltada para o
tema Sistemas de Acreditação, Diplomação e Reconhecimento Acadêmico: Desafios
para a Convergência no Âmbito da Construção do Espaço Interamericano de Educação.
No dia 29 de novembro de 2010, o reitor Alencar, o secretário executivo da VicePresidência Brasil da OUI, reitor Roberto de Souza Salles, da Universidade Federal
Fluminense (UFF), o prof. Sidney Mello, vice-reitor da UFF, a profa. Lívia Reis, assessora
internacional da UFF, o prof. Julio Cezar Durigan, da Universidade Estadual Paulista
(UNESP), e Dalva Mello reuniram-se no CRUB para ler e inteirar-se da documentação
orientadora, recebida da OUI, sobre o próximo Congresso das Américas sobre
Educação Internacional (CAEI), a ser realizado no Brasil em 2012 com a coordenação
compartilhada pelo Conselho.
No dia 3 de maio de 2011, o reitor Alencar Mello Proença, na condição de vicepresidente da OUI Brasil, participou da reunião da Comissão Diretiva da OUI realizada
na Universidad Técnica Particular de Loja, no Equador, tendo na pauta o planejamento
do CAEI agendado para acontecer no Brasil.
Em 30 de maio, no Fairmont Aterfront Hotel, em Vancouver, o reitor Alencar participou
da reunião de trabalho objetivando a assinatura do Convênio Específico de Cooperação
Interinstitucional entre a UFF e a OUI, com vistas à realização do Congresso das Américas
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sobre Educação Internacional (CAEI Brasil 2012), no Rio de Janeiro, entre os dias 25 e 28
de abril de 2012. Na ocasião, proferiu o seguinte discurso:

Ilustres autoridades mencionadas pelo protocolo,
Demais autoridades acadêmicas e consulares, presentes ou
representadas,
Senhores, Senhoras,
Ainda estão bastante presentes, entre nós, os importantes momentos
que vivemos, em outubro de 2010, na belíssima cidade de Calgary,
neste acolhedor país, que é o Canadá. Ainda podemos lembrar a
densidade daquele Evento, com Conferências do mais alto nível,
Mesas-Redondas, Plenárias e tantos encontros em pequenos grupos,
que fizeram daquela Conferência um marco muito significativo nas
relações entre as universidades das Américas. Não apenas americanos
participaram daquele grande acontecimento. Ao todo, tivemos mais
de 650 participantes, representando 44 países. É importante lembrar
o porte do Congresso em Calgary, para entender a responsabilidade
que corresponde a nós, brasileiros, na preparação da Conference of the
Americas on International Education, a realizar-se no Rio de Janeiro, de
25 a 28 de abril de 2012. Disso já estávamos convencidos em outubro
de 2010, quando, publicamente, assumimos esse compromisso, em
Calgary, e, na condição de Vice-Presidente da OU1- Região Brasil, eu tive,
pessoalmente, a honra de anunciar nosso país como sede do próximo
evento. Na mesma ocasião, comuniquei ao Plenário da OUI que estava
designando como Secretário Executivo da Vice-Presidência Brasil da OU!,
nada mais, nada menos que um Reitor, o Professor Doutor Roberto Salles,
Reitor da Universidade Federal Fluminense, para que ficasse evidenciada
a seriedade com que nossa Vice-Presidência estava assumindo essa
responsabilidade. A Secretaria Executiva, no Brasil, mudou de "status',' ao
passar às mãos de um dirigente maior de uma importante universidade
brasileira. E estou convencido de que valeu a pena essa escolha, como
muito bem já constatou a Senhora Secretária Geral da OU!, Dra. Patrícia
Gudião, ao visitar o Brasil dia 9 deste mês de maio.
A Internacionalização das universidades é, sem favor algum, uma
agenda definitiva e com ela precisamos comprometer os projetos de
nossas universidades. E, nesse sentido, o papel dos Reitores e Reitoras
é fundamental. A eles corresponde imprimir as grandes metas e os
propósitos fundamentais das universidades. Por essa razão, também
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o CRUB - Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras - está
assumindo esse desafio de participar da preparação da CAE1Brasil 2012,
colocando toda sua estrutura a serviço desse evento, e procurando
motivar todas as universidades brasileiras a se envolverem nesse
caminho, seja colaborando na preparação, propriamente dita, seja
participando diretamente da Conferência, no momento oportuno. Por
isso, para nós do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras,
é uma honra muito grande participarmos deste ato de assinatura do
Memorando, ao lado de importantes Universidades, Autoridades,
Instituições da área de Educação Superior, para que, juntos, sejamos
comprometidos com um grande Evento, à altura daquele de que
participamos em Calgary, em 2010.
Se, por um lado, precisamos continuar a pensar e a qualificar a
mobilidade estudantil universitária, por outra parte, precisamos
avançar em nossas discussões, envolvendo os atores principais da
educação superior, através de suas grandes organizações nacionais
e internacionais. No Brasil, o Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras (CRUB) e a Associação dos Dirigentes das Instituições
Federais de Ensino Superior (ANDIFES) desenvolverão um papel especial,
sensibilizando os Reitores e Reitoras das universidades brasileiras, em
torno dos temas propostos à CAEI. Em âmbito americano, a presença
da Inter-American Organization for Higher Education (0U1-10HE) será
decisiva para estimular e fortalecer os laços entre as instituições de
educação superior, na perspectiva norte-sul e sul-sul.
Não chegaremos aos melhores caminhos sem aprofundar - em níveis
elevados - os debates que se tornam indispensáveis para expormos,
abertamente, nossas diferenças e nossos valores comuns. Temos
trabalhado, muitas vezes, a mobilidade de professores e de estudantes,
como se isso fosse um fim em si mesmo. A mobilidade acadêmica há
de ser, isso sim, um elemento de aproximação entre as instituições
de educação superior, mas essa aproximação só se tornará efetiva e
verdadeira se estiver alicerçada num diálogo forte e autêntico, que
aproxime as pessoas e suas ideias, fortalecendo os laços entre os
países envolvidos, e gerando uma grande América, onde a circulação
de pessoas e de projetos decorra dessa consciência de pertença
americana. E para atingir esses objetivos, permito-me repetir, é
essencial a presença e a liderança dos reitores das universidades e
institutos de educação superior.
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Precisamos avançar na discussão das políticas educacionais de nossos
países, buscando linhas comuns a serem fortalecidas e, por outro
lado, procurando superar divergências ainda existentes entre elas.
Aprofundar as discussões sobre programas comuns de pós-graduação,
que incentivem os pesquisadores a trabalhos conjuntos, envolvendo,
tanto quanto possível, temas de interesse maior do contexto
americano. Essas ações, hoje existentes em situações e circunstâncias
pontuais, precisam tornar-se naturais entre muitas instituições grandes e pequenas - facilitadas pela ação dos Poderes Públicos, que
deverão participar do processo, dando o exemplo dos propósitos de
aproximação entre os povos americanos.
O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) acredita
firmemente na construção de um espaço comum de educação superior
entre os povos desta nossa acolhedora América. Estou convicto de que
nossas diferenças são muito menores do que nossos pontos comuns,
são muito menores que nossos corações abertos ao diálogo, são muito
menores do que o sonho de uma educação superior de qualidade, que
seja capaz de "incluir" pessoas e grupos sociais, e, por tudo isso, de
incluir nações irmãs.
É com esse propósito e com esse compromisso que venho aqui,
em nome do meu país, o Brasil, em nome do Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras, não apenas assinar um Memorando,
mas, isso sim, firmar um compromisso sincero em favor da união
dos povos americanos, em favor de um mundo mais humano e
mais fraterno.
Esperamos receber cada um dos senhores e das senhoras em nosso
querido Brasil, no CAEI BRASIL - 2012; acolhê-los com muito carinho,
para que sintam a alegria brasileira de receber pessoas, a alegria
brasileira de celebrar a vida.
Em abril de 2012, no Rio de Janeiro, o Cristo Redentor do Corcovado
espera cada um dos senhores e das senhoras de braços abertos.
Muito obrigado.
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Projeto Alfa Puentes
Associación de Universidades dei Grupo Montevideo (AUGM)
Nos dias 22 e 23 de dezembro de 2010, a profa. Gisele Spricigo, da Coordenação de
Relações Internacionais da UNISINOS (esta instituição vem assessorando o CRUB
nesta área desde 2009), esteve presente no encontro promovido pela Associação de
Universidades do Grupo Montevideo, tendo como assunto basilar a apresentação do
Projeto Alfa Puentes.
No dia 22, o secretário executivo da AUGM, prof. Alvaro Maglia, colocou em discussão
a questão sobre o contrato entre a proponente European University Association
e a Comissão Europeia, o qual estava previsto para novembro de 2010, mas não se
concretizou. Em relação ao CRUB, Dr. Alvaro manifestou seu interesse de se aproximar
mais da Instituição, dizendo inclusive que gostaria de apresentar o Projeto Alfa Puentes
aos membros do Conselho Deliberativo, uma vez que o mesmo terá três anos de
duração e a parceria e o diálogo deverão ocorrer de forma fácil e ágil em todo esse
período. Da mesma forma, ficou claro o interesse de aproximação com a ANDIFES. Por
fim, a maior expectativa em relação ao CRUB a representação política e estratégica do
Conselho, no sentido de fortalecer o que o projeto mais busca: a ponte de integração
entre a América Latina e a União Europeia.
No dia 23, o evento contou com a participação de membros de diversos organismos
internacionais, a saber: Sra. Norma Beatriz Costoya, secretária executiva do Consejo
Interuniversitário Nacional; Agustina Calabrese e Nicolás Patrici, da OBREAL/Universidad
Barcelona; além de representantes da Universidad de La República (Uruguai), bem como
de outros setores ligados à AUGM. Após o encerramento das discussões, teve início a
formulação de propostas de agenda, tendo como referencial o encaminhamento do
Projeto Alfa Puentes.

Visita ao CRUB da Missão CALDO (Consórcio das Universidades de
Alberta, Lavai, Dalhousie e Ottawa, do Canadá)
No dia 29 de novembro de 2010, com a presença de vários assessores da área de relações
internacionais das universidades associadas ao CRUB, o presidente Alencar recebeu na
sede do mesmo, no fim da tarde, a visita da chamada Missão CALDO, constituída dos
seguintes professores e dirigentes acadêmicos: Britta Baron e Cristian Gonzalez-Paez,
da Universidade de Alberta; Richard Poulin, da Universidade de Laval; Carolyn Watters
e Daniel Ruzzante, da Universidade Dalhousie.
As universidades que integram o Consórcio fornecem grande variedade de programas de
graduação e oportunidades de pesquisa, tanto em francês quanto em inglês, em locais
canadenses geograficamente diversos. O Consórcio visa ao fornecimento de serviços
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centralizados e ao auxílio de futuros
alunos na busca da melhor adequação
para suas experiências educacionais de
graduação em contexto canadense.
O material disponibilizado pelos visiVisita da
Missão
CALDO ao
CRUB

tantes foi encaminhado às universidades associadas para conhecimento
e divulgação.

Conselho Universitário Ibero-Americano (CUIB)
No período de 9 a 10 de março de 2011, o prof. Paulo Ivo Koehntopp, reitor da
Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) e representante da V Região do
CRUB, esteve em Assunção (Paraguai)
representando o presidente do CRUB
na Reunião do Conselho Universitário
Ibero-Americano (CUIB).
O objetivo maior deste encontro foi
a discussão com vistas à criação do
Espaço Comum de Ensino Superior

Reunião do
Conselho
Universitário
lberoamericano
(CUIB)

Europa, América Latina e Caribe, mais
conhecido por Espaço Ibero-Americano
do Conhecimento.
A constituição do CUIB em novembro de 2002, primeira organização que reúne
toda a comunidade universitária ibero-americana, significou um grande avanço na
construção do Espaço lberoamericano da Educação Superior. Respondendo a um dos
objetivos centrais do CUIB, que é impulsionar a cooperação com universidades de
outros países, e à luz dos compromissos alcançados desde o início do Processo do Rio
quanto à construção de um Espaço Comum de Ensino Superior (UEALC), têm-se iniciado
processos de gestão com o objetivo de chegar a um acordo de cooperação entre as
organizações representativas das Universidades e Instituições de Ensino Superior a
nível europeu e iberoamericano: a European University Association (EUA) e o Conselho
Universitário Ibero-Americano (CUIB).
Esta associação entre as universidades europeias e ibero-americanas se constrói sobre
a base de uma longa trajetória de colaboração e trabalho conjunto entre ambas as
regiões e aponta para o seu aprofundamento, sistematização e consolidação.
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Encontro de Reitores Ibero-Americanos e Russos
Por indicação do Ministério da
Educação, o CRUB foi representado pelo
seu presidente, reitor Alencar Mello
Proença, no II Encontro dos Reitores
das Universidades da Rússia e do
Espaço lbero-Americano. As atividades
tiveram início no dia 28 de março de
2011 e encerraram-se no final da tarde
do dia 29. O objetivo do evento foi
criar uma forte rede de universidades,

Presidente
do CRUB
proferindo
palestra

capaz de unir os melhores profissionais
no espaço ibero-americano e russo.
O Encontro contou com a participação
dos ministros da Educação da Rússia e
da Espanha, de inúmeras autoridades
educacionais e políticas, bem como
de, aproximadamente, 150 reitores
da Rússia, Espanha e diversos países
da América Latina. O reitor Alencar
Proença, participou do evento como
convidado para discutir o tema Inovação
e Transferência do Conhecimento.
Com o objetivo de estabelecer futuras parcerias, foram assinados convênios entre
instituições russas e espanholas, e um entre a União dos Reitores da Rússia e o
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. O presidente do CRUB aproveitou
a op,ortunidade para distribuir aos integrantes da mesa material acerca do papel e dos
objetivos do Colegiado e da distribuição geográfica das universidades associadas.

Congreso de Compromiso Social, Espíritu y Valores dela Universidad
Nos dias 4 e 5 de maio de 2011, o presidente do CRUB, reitor Alencar Mello Proença,
participou, como conferencista convidado, do Congreso Compromiso Social, Espíritu
y Valores de la Universidade, realizado na Universidad Técnica Particular de Loja, no
Equador. A palestra que proferiu recebeu o seguinte título: "Desarollo de los valores de
liderazgo colegiado y de servicio que potencien las posibilidades de las universidades".
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I Encuentro Nacional sobre Doctorados de Tiempo Compartido e
Incubadoras de Investigación
Também como conferencista convidado, o reitor Alencar participou, no dia 6 de maio
de 2011, na referida universidade, do Encontro em epígrafe, destinado a Reitores do
Equador, proferindo palestra sobre "Oportunidades de cooperación para la formación
de Investigadores Brasil-Ecuador".

Conselho de Reitores e Associações Nacionais de Universidades e
Instituições de Educação Superior, Redes Universitárias, Observatórios
de Educação Superior, Organismos Internacionais e outras Entidades
vinculadas à Educação Superior na América Latina e no Caribe.
Nos dias 5 e 6 de maio de 2011, em Buenos Aires, atendendo convite do IESALC/
UNESCO, o CRUB esteve presente, mediante a participação do reitor Ricardo Motta
Miranda, da UFRRJ, no IV Encuentro de Redes Universitarias y Consejos de Rectores de
América Latina y el Caribe.

Asociación Colombiana de Universidades (ASCUN)
Nos dias 16 e 17 de maio de 2011, por indicação do CRUB, o reitor José Luiz Rangel,
da UCP, participou do encontro da ASCUN, em Bogotá, visando ao lançamento do
projeto estrutural Alfa-Puentes. O evento reuniu em Bogotá representantes da
Associação das Universidades Europeias e das associações de reitores de países
latinos e centro-americanos.

Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP)
Por ocasião do XXI Encontro da AULP, realizado no período de 6 a 9 de junho de 2011, no
Instituto Politécnico de Bragança, Portugal, o reitor Isidoro Zorzi, da UCS, representou o
Conselho de Reitores no evento.

Programa de Mobilidade de Estudantes do Programa da Conferência
de Reitores do Quebec (CREPUQ) 2011/2012
No dia 20 de julho de 2011, a secretária executiva do CRUB recebeu a visita da Sra.
Roberta Hohmuth Lara, do Governo do Québec, em São Paulo, que trouxe informações
necessárias ao desenvolvimento do referido Programa, em inglês e francês. O Conselho
enviou essas informações a todas as coordenações de Relações Internacionais das
universidades associadas que aderiram ao acordo CRUB/CREPUQ.

Thrillle••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras

Consulado do Canadá
A convite da vice-cônsul canadense, o presidente do CRUB participou, juntamente
com a profa. Claudia Forte, coordenadora Interinstitucional e Internacional da
UPM, do almoço oferecido pelo primeiro-ministro do Canadá, Stephen Harper, que
estava em visita ao Brasil, no dia 9 de agosto de 2011, no Hotel Hilton Morumbi,
em São Paulo.
Na oportunidade, o reitor Alencar forneceu ao primeiro-ministro informações
atualizadas sobre o andamento dos trabalhos com vistas à realização no Rio de Janeiro,
em abril de 2012, do Congresso das Américas sobre Educação Internacional.

Comitê de Convênios se reúne no CRUB
Em razão da premente necessidade
de revisão dos vários convênios celebrados pelo CRUB com parceiros internacionais, notadamente do Teimo de
Adesão com a CREPUQ, foi constituído
um Comitê de Convênios, integrado por
coordenadores de relações internacionais, sob a coordenação da Secretaria
Executiva do CRUB, no dia 15 de agosto
de 2011, na sede do Conselho.
Participaram desse primeiro momento os seguintes professores: Aline de Abreu, da
Assessoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento da Unisinos; Dra. Claudia Forte,
coordenadora Interinstitucional e Internacional da Universidade Presbiteriana Mackenzie;
Dr. Wilson Almeida, assessor Interinstitucional e diretor do Curso de Relações Internacionais
da Universidade Católica de Brasília; além da secretária executiva do CRUB, Dalva Mello.
Foi debatida a necessidade de rever os termos do convênio, atualizando-os com
base nas experiências que as universidades participantes têm tido, desde a adesão
à referida parceria. Seria como a revisão dos objetivos do convênio, a partir do que
acontece na prática: número muito maior de alunos brasileiros em candidatura do
que de alunos canadenses.
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Reunião do Conselho Deliberativo
Foi nessa reunião, realizada em 7 de
julho de 2010, em Brasília, que o reitor
Alencar Mello Proença assumiu a presidência do Conselho. Sugeriu, então,
a constituição de um Conselho Consultivo integrado por ex-presidentes
do CRUB, e reitores: Paulo Alcantara
Gomes (UCB/RJ) e Manassés Claudino
Fonteles (UPM); o professor Gilberto
Selber; Éfrem de Aguiar Maranhão;
Gilberto Garcia e Nival Nunes de Almeida. O referido Conselho foi constituído visando a auxiliar a Presidência
nas ações de alta relevância para o
CRUB e no aprimoramento da gestão
institucional.
Na oportunidade, o reitor Alencar propôs um voto de louvor ao professor
Gilberto Selber pelo relevante trabalho

realizado à frente do CRUB, bem como pelo seu dinamismo tão bem identificado no
decorrer dos treze meses de sua gestão.
Presente ao término da reunião, o ex-reitor da Universidade de Caxias do Sul e deputado
federal Ruy Pauletti ratificou seu interesse em apresentar emenda parlamentar ao
orçamento de 2011, em favor do Conselho, conforme pedido feito pelo reitor Gilberto.
Esteve presente, também, a conselheira Clélia Brandão Alvarenga Craveiro.
Finda a reunião, foi servido almoço na sede do Conselho.

267a

Reunião do Conselho Deliberativo

Realizada em 1° de setembro, na sede do CRUB, com a seguinte pauta:_
Informe, pelo diretor-geral da Imprensa Nacional, Dr. Fernando Tolentino de Sousa
Vieira, sobre a parceria do Conselho de Reitores e aquele órgão, a qual prevê a distribuição gratuita de exemplares impressos do Diário Oficial da União (DOU) a todas
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as bibliotecas das universidades associadas ao CRUB. Foi esclarecido que
a perspectiva da Imprensa Nacional
é aproveitar a capilaridade das instituições de ensino superior para que a
distribuição se dê de modo a propiciar
a mais ampla divulgação das informações contidas no DOU.
Instalação do Conselho Consultivo integrado por ex-presidentes do Conselho de Reitores.
Relato, pelo reitor Paulo Alcantara, presidente da Comissão, das atividades desenvolvidas
sobre o projeto da nova sede do CRUB.
Informações da Assembleia da OUI no Brasil.
Encaminhamentos com ênfase na temática da sustentabilidade do CRUB, apontando-se
a regionalização das providências, ratificando o importante papel dos representantes
regionais no apoio ao desenvolvimento das ações do Conselho.
Informe sobre a associação ao CRUB de duas novas universidades: Universidade Comunitária
da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ) e Universidade Federal do ABC (UFABC).
Informe sobre o início das gravações do Momento CRUB com os representantes regionais,
em função da parceria CRUB e Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU).
As gravações serão apresentadas nas universidades dos respectivos reitores, como
forma de divulgar o Conselho na comunidade acadêmica.

268a Reunião do Conselho Deliberativo
Realizada em 15 de dezembro, na sede do CRUB, com a seguinte pauta:
Informe sobre o andamento dos trabalhos concernentes à nova sede do CRUB.
Relato sobre a retomada dos contatos, pelos representantes regionais, corri as
universidades inadimplentes e com as não associadas.
Informe decorrente da participação dos reitores brasileiros na reunião da OUI no Canadá.
Relato sobre a reunião com representantes de universidades canadenses que integram
o grupo CALDO (Consórcio das Universidades de Alberta, Lavai, Dalhousie e Ottawa),
ocorrida na sede do CRUB, no dia 29 de novembro.
Informe sobre a associação ao CRUB de mais uma universidade: a Universidade Estadual
do Pará (UEPA).
Apresentação e entrega da edição especial da revista Educação Brasileira, com o tema
Fomentando o Espírito Empreendedor.
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Terminada a reunião, foi servido almoço de confraternização, que contou com a presença dos presidentes
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do CRUB, reitor Alencar, e da ABRUEM,

FOMENTANDO O ESPIRITO EMPREENDEDOR

reitor Antonio Joaquim Bastos da Silva (UESC); os reitores Antonio Colaço
Martins (UVA/CE) e Dijon Moraes Júnior (UEMG); o vice-reitor da Universidade da Amazônia (UNAMA), professor Henrique Heidtmann Neto, e dos
funcionários do CRUB, da ABRUC e
da ABRUEM.

269a Reunião do Conselho Deliberativo
Realizada em 25 de março de 2011, no SEBRAE/RJ, com a seguinte pauta:
Apreciação do relatório sobre as novas instalações do CRUB e encaminhamento
de decisão.
Apresentação e exame das contas do Conselho, pelos membros do Conselho Fiscal.
Encaminhamento do processo eleitoral para os mandatos 2011-2013 do Presidente,
Vice-Presidentes e membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo.

81 a Reunião Plenária
Realizada em 7 de abril de 2011, na sede do CRUB, com a seguinte pauta:
Palestra da profa. Malvina Tânia Tuttman, presidente do INEP.
Apresentação do relatório sobre a nova sede do CRUB, pelo presidente da Comissão,
reitor Paulo Alcantara (UCB/RJ).
Apresentação do parecer sobre as contas do CRUB referentes a 2010, pelo reitor Antonio
Colaço Martins (UVA/CE), representando o reitor Francisco de Assis Moura Araripe
(UECE), membro do Conselho Fiscal.
Encaminhamento do processo eleitoral para os mandatos 2011-2013 do Presidente,
Vice-Presidentes e membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo: definição de
regulamento e cronograma.
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270a Reunião do Conselho Deliberativo
Realizada em 7 de julho de 2011, no CRUB, com a seguinte pauta:
Assinatura do Instrumento Particular de Promessa de Permuta e outras Avenças entre
o CRUB e a Via Engenharia S/A.
Processo eleitoral para os mandatos 2011-2013 do Presidente, Vice-Presidentes e
membros dos Conselhos Fiscal e Deliberativo: constituição de Comissão Eleitoral e
Regimento Eleitoral.
Apreciação do pedido de filiação ao CRUB do Centro Universitário La Salle.
Apreciação e aprovação da Ata da 269a Reunião do Conselho Deliberativo.
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