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Apresentação

Inspirado pela nova conjuntura política, social e econômica que o
Brasil vem gozando nos últimos anos, com o avigoramento de seu papel no
sistema internacional e fortalecimento de suas instituições no âmbito interno, o
presente documento retrata as ações e acontecimentos ocorridos no Conselho
de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) no período de agosto de
2011 a março de 2013, confluindo suas metas para a Educação Superior com o
atual momento vivenciado pelo País.
Esta gestão norteou-se pela busca incessante da qualidade da
Educação Brasileira em todos os níveis, ao articular as demandas impostas
ao Ensino Superior às problemáticas existentes no Ensino Básico. O CRUB
revestiu-se de seu papel de catalisador das políticas nacionais e de sua legítima
representatividade do Sistema Brasileiro de Educação Superior para discutir e
vislumbrar os novos caminhos a serem seguidos por suas associadas, perpassando
pelas questões de responsabilidade social, de compromisso com a construção de
um projeto civilizatório, sustentado em valores éticos, e no diálogo intercultural
a serviço da justiça e da paz entre os povos. Nesse sentido, resgatou de forma
inconteste seu prestígio junto ao Governo Federal e demais organismos
governamentais, ao se posicionar como órgão consultivo e debatedor das novas
políticas públicas voltadas para a Educação Brasileira, ocupando o espaço que
sempre lhe coube.
Ademais, primou-se por uma gestão pautada na democracia e na
diversidade, características inerentes a este Colegiado de Reitores, por meio
do aprofundamento das relações com as entidades representativas de cada
segmento e com a inclusão dos Centros Universitários como associados efetivos
do CRUB, partícipes do processo de construção da tão sonhada Educação
Superior de excelência.
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Por fim, testemunhar a articulação e o empenho dos atuais reitores e
reitoras dentro do Conselho, de seus ex-presidentes, a progressiva estabilização
de seu quadro de filiadas, o aumento no número de associadas, a retomada de
seu papel protagonista no contexto da Educação Superior, além do engajamento
de todos na busca de soluções para os desafios por mim enfrentados ao assumir
o CRUB, evidenciou que o anseio por uma Instituição tão aglutinadora e, ao
mesmo tempo, heterogênea, continua vivo e essencial. A todos que acreditaram
nesse trabalho e participaram dessa gestão, o meu muito obrigado.

Reitor Ricardo Motta Miranda

6

O fortalecimento do
CRUB — Plano de
gestão 2011-2013

A continuidade do trabalho de revitali7ação e resgate do
protagonismo do CRUB se deu por meio da construção de uma agenda de
trabalho assertiva, pautada nas ações macro da Educação Superior Brasileira
que contou com a participação e o trabalho efetivo dos segmentos e associados.
Destarte, a plataforma de trabalho foi direcionada para os seguintes temas:
1. Participação decisiva na aprovação e implementação do Plano
Nacional de Educação — PNE, com a rea li7ação em 19 de abril de
2012 do seminário nacional: O Estado da Arte do PNE 2011-2020:
o ponto de vista das instituições universitárias;
2. Defesa da qualidade da Educação, da Educação Básica à Educação
Superior, além da colaboração para o aperfeiçoamento dos instrumentos
de avaliação, com a discussão em sua 82a Reunião Plenária, em outubro
de 2012, sobre a criação e os desdobramentos da autarquia INSAES,
que trata da avaliação e regulação do Ensino Superior;
3. A defesa dos royalties do Pré-Sal para a Educação;
4. Representação, articulação e convergência das ações e dos
relacionamentos de todos os segmentos das universidades brasileiras,
sobretudo da ABRUC, ABRUEM, ANDIFES, ANUP e ANACEU;
5. Continuidade ao projeto de construção da nova sede do CRUB,
buscando a revitalização, a articulação e o fortalecimento da Entidade;
6. Crescimento do número de filiações, com especial empenho pela
adesão dos Centros Universitários;
7. Participação nos encontros e diálogos interinstitucionais direcionados;
8. Incremento do diálogo com a SESu/CAPES/INEP e MCT1 na
perspectiva da valorização das iniciativas das IES.
9. Desenvolvimento e manutenção de parceria com entidades públicas e da
sociedade civil, com apoio e representatividade em comitês científicos.

Por dentro
do Conselho

Esta Entidade, por sua missão precípua de articuladora da
diversidade e em prol do fortalecimento da Educação Superior, destacou-se por
publicar trabalhos orientados para a temática, bem como por participar, por
meio da representatividade de seu presidente, vices, membros de seu Conselho
Deliberativo e outros reitores, dos eventos realizados pelas associações dos
segmentos e associadas, apresentados a seguir:

3.1 Relação com os segmentos
Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (ANDIFES)
• No dia 14 de setembro de 2011, o presidente do CRUB, reitor
Ricardo Mona Miranda, da Universidade Federal Rural do Rio
de Janeiro (UFRRJ), participou em Brasília do seminário PósGraduação, Inovação e a Expansão das Universidades Federais,
promovido pela ANDIFES.
• Ocorreu em 14 de dezembro de 2011, o jantar de confraternização
da entidade. O presidente do CRUB compareceu ao evento,
juntamente com a secretária executiva do Conselho, Dalva Mello.
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Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM)
• Entre os dias 5 e 8 de outubro de 2011, o presidente do CRUB
esteve presente no 49° Fórum da ABRUEM, cuja temática foi "A
Qualidade da Gestão Acadêmica nas IES Estaduais e Municipais".
Reali7ado em Salvador, o Fórum reuniu os membros daquela
Associação, além de representantes de instituições governamentais,
professores e convidados, constituindo-se em momento ímpar para
que o presidente do CRUB, que assumira a Entidade em 30 de
agosto de 2011, pudesse se aproximar ainda mais do segmento das
universidades estaduais e municipais. Vale assinalar que grande parte
das associadas da ABRUEM integra também o Conselho.
• No dia 14 de dezembro de 2011,0 presidente do CRUB participou,
juntamente com a secretária executiva do Conselho, da festa de
confraternização da ABRUEM.
• No dia 15 de fevereiro de 2012, a secretária executiva do CRUB
participou da posse solene da nova diretoria da ABRUEM, na atual
sede temporária do CRUB, ABRUEM e ABRUC, instalada no
prédio da Associação Médica de Brasília (ANIBr). Na oportunidade,
o reitor João Carlos Gomes, da Universidade Estadual de Ponta
Grossa (UEPG), passou de vice-presidente a presidente da
ABRUEM, devendo cumprir o restante do mandato referente ao
biênio 2010-2012.
• No período de 23 a 26 de maio de 2012, o reitor Ricardo Mona
Miranda (UFRRJ) participou do 50° Fórum da ABRUEM, em
Jaboatão dos Guararapes/PE sob o tema: "A qualidade da educação
superior e os modelos de avaliação brasileiros".
• No dia 8 de agosto de 2012, o presidente do CRUB participou da
solenidade de posse da nova diretoria da ABRUEM, eleita para o
Biênio 2012-2014, com a recondução do reitor João Carlos Gomes
à Presidência da Entidade.

• Aconteceu nos dias 17 e 18 de outubro de 2012, o 51° Fórum
Nacional de Reitores da ABRUEM, na Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC), Florianópolis, onde se discutiram diversas
temáticas do Ensino Superior. O presidente do CRUB prestigiou,
mais uma vez, o evento da Associação, além de ter participado de
sua mesa de abertura.
Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC)
• No dia 7 de novembro de 2011, o reitor Alencar Mello Proença, da
Universidade Católica de Pelotas (UCPel), ex-presidente do CRUB,
representou o Colegiado na posse solene da diretoria da ABRUC,
gestão 2011-2013. A cerimônia aconteceu na Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) e se caracterizou pela
recondução do reitor Vilmar Thomé, da Universidade de Santa
Cruz do Sul (UNISC) à presidência daquela Associação.
• No dia 23 de maio de 2012, o reitor Cícero Ivan Ferreira Gontijo
da Universidade Católica de Brasília (UCB/DF) representou o
CRUB na 23 Assembleia Geral Ordinária da ABRUC, em Brasília.
A temática foi a "Internacionalização e Regulação da Educação
Superior".
• No dia 6 de novembro de 2012, ocorreu em Brasília, na AMBr, a
24' Assembleia Geral Extraordinária da ABRUC, que tratou sobre
o PL 4372/2012 — Criação do Instituto Nacional de Supervisão
e Avaliação da Educação Superior — INSAES. O CRUB foi
representado na mesa de abertura e no decorrer do evento pelo seu
10 vice-presidente, reitor Wolmir Therezio Amado (PUC Goiás).
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Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular
• Ocorreu no dia 4 de dezembro de 2012, na sede da Associação
Nacional de Universidades Particulares (ANUP), em Brasília, o
jantar de confraternização de Natal dessa Entidade. O CRUB se fez
presente por meio de sua secretária executiva.
Associação Nacional de Escolas Católicas (ANEC)
• O Conselho de Reitores foi representado pelo reitor Wolmir
Therezio Amado (PUC Goiás) na inauguração da nova sede da
ANEC, em Brasília, no dia 9 de fevereiro de 2012. No dia seguinte,
o reitor Wolmir participou da la Reunião do Conselho Consultivo
da ANEC para discutir as ações para 2012, entre outros temas.
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES)
• A secretária executiva do CRUB representou este Colegiado no
seminário da ABMES sob o tema "Leitura crítica e discussão do
INSAES — subsídios para o aperfeiçoamento do projeto", ocorrido
no dia 2 de outubro de 2012. Tal evento contou ainda com a
exposição do presidente da Câmara de Educação Superior, professor
Gilberto Garcia, ex-presidente do Conselho de Reitores.

3.2 Relação com as associadas
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
• Entre os dias 7 e 9 de dezembro de 2011, a secretária executiva
do Conselho de Reitores participou em Florianópolis dos seguintes
eventos:
a) XI Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na
América do Sul, que abordou o tema "Gestão Universitária,
Cooperação Internacional e Compromisso Social".
b) II Congresso Internacional IGLU, promovido pelo
Instituto de Gestão e Liderança Universitária, sediado na
Universidade Veracruzana, no México.

Universidade de Fortaleza (UNIFOR)
• O Conselho de Reitores foi representado pelo reitor Antônio Colaço
Martins, da UVA/CE, no dia 27 de agosto de 2012, na palestra
com o ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton. O evento
ocorreu na Universidade de Fortaleza e tratou da sustentabilidade e
do desenvolvimento global.

3.3 Novas Instituições de Educação Superior associadas
Associaram-se ao CRUB, na Gestão 2011-2013, as seguintes universidades e
centros universitários:
• Universidade Positivo
• Centro Universitário do Sul de Minas - UNIS
• Centro Universitário da FEI UniFei
• Centro Universitário de Brasília - UniCEUB
• Universidade Estadual do Centro-Oeste - UNICENTRO
• Universidade FUMEC
• Universidade Federal da Fronteira Sul - UFFS
• Centro Universitário Belas Artes de São Paulo

3.4 Comunicação
Um dos grandes compromissos do CRUB com as suas associadas
e com a comunidade acadêmica é a manutenção de canais de comunicação
abertos e transparentes, com espaço para publicações de artigos e notícias do
interesse de seu público.
Destarte, nesta gestão, buscou-se incansavelmente, com a colaboração
irrestrita do ex-presidente do CRUB, Manassés Claudino Fonteles, manter a
publicação da Revista Educação Brasileira, com o lançamento dos números
32 e 33, no intuito de alçá-la novamente no cenário de publicações relevantes
acerca da Educação Superior Brasileira.

RELATÓRIO DE GESTÃO 201112013
REITOR RICARDO MOITA MIRANDA

EDUCAÇÃO BRASILEIRA
RESTE

LIAS

Ok, CON',Ft

Ho DF REI (FITE
LISAS

Outrossim, o CRUB tem envidado esforços no sentido de revitali7ar
sua página na intemet, além de se aproximar, cada vez mais, de suas associadas
por meio das mídias sociais, criando, inclusive, sua página no Facebook. Ainda
nessa temática, está previsto para março de 2013 o lançamento do novo site do
CRUB, que apresentará mais recursos e novidades para suas filiadas.
No intuito de se adequar aos novos recursos da informação e de
promover mais sintonia com o público externo, este Colegiado celebrou o 2°
contrato de prestação de serviços com a Empresa Júnior de Engenharia Elétrica
da UnB (Engenet) para o desenvolvimento do novo site.

Articulação 01
Política

Ministério da Educação (MEC)
• No dia 30 de agosto de 2011,0 Presidente do CRUB, reitor Ricardo
Moita Miranda (UFRRJ); os vice-presidentes, reitores Wolmir
Therezio Amado (PUC Goiás) e-Antonio Joaquim Bastos da Silva, da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); o conselheiro fiscal,
reitor Isidoro Zorzi, da Universidade de Caxias do Sul (UCS); e os
ex-presidentes, Alencar Mello Proença, reitor da UCPel, e Gilberto
Selber, reitor da Universidade Bandeirante de São Paulo (UNIBAN),
reuniram-se em audiência com o secretário executivo do MEC, José
Henrique Paim, com o objetivo de reforçar a integração do CRUB
com o Ministério. Na ocasião, o presidente do Conselho entregou
ao secretário uma cópia da Carta aos Reitores e Reitoras das
Universidades Brasileiras, na qual constava a plataforma de trabalho
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da sua gestão. Esse documento foi enviado a todos os dirigentes
das instituições associadas ao CRUB, reforçando o convite para que
participassem ativamente de suas ações e projetos. O presidente do
CRUB aproveitou a oportunidade da audiência com o secretário
para entregar cópia da citada carta ao ministro Fernando Haddad e
ao secretário da SESu/MEC, Luiz Cláudio Costa, como forma de
solidificar o diálogo entre o Conselho e o MEC.
• No dia 8 de novembro de 2012,0 CRUB participou do Lançamento
do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, por meio
da representação de sua assessora internacional, Fernanda Torres
Póvoa, e da secretária executiva do CRUB, Dalva Mello. O evento
promovido pelo MEC ocorreu no Palácio do Planalto, em Brasília, e
contou com a presença da presidente da República, Dilma Roussef.
• A convite do MEC, o Conselho de Reitores se fez presente no
"Diálogo Brasil-China em Educação", ocorrido no dia 21 de
novembro de 2012, em São Paulo. O CRUB foi representado por
seu conselheiro, reitor Gilberto Selber (UNIBAN).
Secretaria de Educação Superior (SESu)
• No dia 31 de agosto de 2011, o reitor Ricardo Mona Miranda
participou da abertura oficial do Seminário "A Educação Superior no
Contexto do Plano Nacional de Educação 2011/2020", promovido
pela SESu e que contou com a presença de conselheiros do CNE,
de reitores, de professores e de representantes dos diferentes
segmentos universitários. O presidente do Conselho participou da
mesa de abertura e, ao fazer uso da palavra, ressaltou o fato de o
Conselho de Reitores ser a única entidade a representar o conjunto
das IES brasileiras, respeitando-se o espaço de todas as entidades
representativas dos segmentos (ABRUC, ABRUEM, ANUP,
ANDIFES e ANACEU). Destacou, ainda, o propósito da recémempossada Diretoria do CRUB, no sentido de congregar em torno
deste Conselho as ações pertinentes, positivas e importantes para a
educação brasileira. Em referência ao Plano Nacional de Educação
(PNE), afirmou que ele só terá sentido se suas metas e estratégias,
logo que aprovadas, forem assumidas por todas as instituições e
pela sociedade em geral, sem preconceito e com muita determinação
e coragem. Por fim, reiterou que o Conselho de Reitores está à
disposição para que o diálogo institucional com os mais diferentes
órgãos e associações seja solidificado na busca de uma educação de
qualidade. O Seminário teve continuidade no dia 10 de setembro,

e a secretária executiva do Conselho, Dalva Mello, participou das
atividades, representando o CRUB.

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) /
Ministério da Educação (MEC)
• O presidente do CRUB indicou o pró-reitor administrativo da PUC
Goiás, professor Daniel Rodrigues Barbosa, para integrar o grupo de
trabalho técnico da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior (SERES), composto pelo MEC e por representantes de
entidades educacionais, para tratar de assuntos relativos ao CEBAS
(Certificado de Entidades Beneficentes de Assistência Social). O
professor Daniel Barbosa participou da primeira reunião da SERES/
MEC, em Brasília, no dia 15 de agosto de 2012.
Conselho Nacional de Educação (CNE)
• No dia 8 de novembro de 2011, a secretária executiva do CRUB
participou, em Brasília, das atividades do Fórum sobre os 15 Anos
do CNE e os 100 Anos do Conselho de Educação do Brasil.
• No dia 28 de maio de 2012, atendendo ao convite do CNE, o
presidente do CRUB, reitor Ricardo Motta Miranda, participou
como expositor do Seminário sobre Formação de Professores, em
Brasília. Ele discorreu sobre a formação de professores com foco na qualidade, observando a realidade socioeconômica do país.
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• Nos dias 29 e 30 de novembro de 2012, a vice-presidente do CRUB,
reitora Ana Célia Bahia (UNAMA), foi expositora nas mesas de
abertura e de encerramento do "Fórum Nacional de Políticas e Gestão
da Educação Superior no Brasil", como representante do Conselho
de Reitores. O evento aconteceu no auditório do CNE, em Brasília,
e foi organizado pelo professor Gilberto Garcia, presidente da
Câmara de Educação Superior do CNE e ex-presidente do CRUB.
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP)
• Nos dias 9 e 10 de novembro de 2011, atendendo ao convite da
presidente do INEP, professora Malvina Tuttman, o presidente do
CRUB participou do I Encontro Nacional do Censo Superior,
realizado em Belo Horizonte pelo Instituto, com o objetivo de
apresentar os principais resultados da área. O destaque do Censo
foi o crescimento do número de matriculados, principalmente nas
regiões Norte e Nordeste.
• No dia 17 de julho de 2012, a assessora internacional do CRUB,
Fernanda Póvoa, representou o Colègiado no evento promovido
pelo MEC, por intermédio do INEP, realizado no auditório do
Ministério da Educação. A temática abordada foi "Educação
Superior: da qualidade à excelência internacional".
• No dia 22 de agosto 2012, o presidente do CRUB, reitor Ricardo
Motta Miranda, participou do Seminário "Acesso ao Ensino superior
no Brasil e nos EUA: ENEM e o SAT", promovido pelo INEP,
que discutiu sobre a experiência dos Estados Unidos em se ter um
exame único para o ingresso de
estudantes em suas universidades,
além de trazer à tona reflexões
acerca da importância em se
democratizar o acesso ao Ensino
Superior no Brasil com qualidade.
O presidente do CRUB participou
como palestrante convidado da
mesa redonda, juntamente com
representantes de associações
dos segmentos de universidades,
abordando o tema: "Possíveis
cooperações entre instituições
americanas e brasileiras".

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq)
• No dia 6 de novembro de 2012, foi reali7ada a cerimônia em
comemoração aos 10 anos da rede "Serviço Brasileiro de Respostas
Técnicas" — ferramenta de acesso à informação tecnológica para
empresas, visando a promoção da competitividade, que atende, em
especial, os micro e pequenos empresários e empreendedores. O
CRUB se fez presente no evento por meio de seu ex-presidente,
professor Paulo Alcântara e pela secretária executiva do Conselho,
Dalva Mello.
Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI
(CONAP)
• No dia 3 de setembro de 2012, ocorreu em Brasília a reunião da
CONAP. O CRUB foi representado pelo seu ex-presidente, professor
Alencar Mello Proença.
• No dia 24 de outubro de 2012, ocorreu em Brasília a reunião
da CONAP. O CRUB foi representado pelo seu ex-presidente,
professor Alencar Mello Proença.
Programa Universidade para Todos (ProUni)
• No dia 23 de janeiro de 2012,0 presidente do CRUB, acompanhado
de outros reitores e reitoras das IES associadas deste Conselho,
participou, no Palácio do Planalto, em Brasília, da cerimônia alusiva
à concessão de um milhão de bolsas do Programa Universidade
para Todos (ProUni). O
milionésimo
estudante
a conquistar uma bolsa
do ProUni foi o goiano,
de 20 anos, Vitor Lima
Lobo, que entrou naquele
ano no curso de Medicina
da Universidade Católica
de Brasília (UCB/DF).
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Ministério da Educação (MEC) / Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI)
•

No dia 13 de dezembro de 2011,0 presidente do CRUB participou
da cerimônia de assinatura do Decreto que regulamentou o
Programa Ciência sem Fronteiras, além do lançamento de editais de
seleção para 12,5 mil bolsas de estudo no exterior que beneficiarão
estudantes de graduação de universidades públicas e privadas.
Eles passarão um ano em Instituições de Ensino Superior dos
Estados Unidos, Reino Unido, da Alemanha, da Itália e da França
na modalidade "sanduíche". No total, o Programa Ciência sem
Fronteiras vai oferecer, até 2014, 101 mil bolsas para que estudantes
e pesquisadores possam aprimorar seus conhecimentos nas melhores
universidades do mundo. A cerimônia foi realizada no Palácio
do Planalto e contou com a presença da presidente da República,
Dilma Rousseff; do ministro da Educação, Fernando Haddad; do
ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloizio Mercadante
e da ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, dentre outras
autoridades e reitores das associadas do CRUB. O Programa Ciência
sem Fronteiras é fruto de esforço do MEC e do MCTI, por meio
de suas respectivas instituições de fomento — CAPES e CNPq —, e
Secretarias de Ensino Superior e de Ensino Tecnológico do MEC.

PORQUE O CONHECI

Cm É O QUE MOVE
E MUDA O M

•

No dia 24 de janeiro de 2012, o presidente do CRUB participou,
no Salão Nobre do Palácio do Planalto, da posse dos ministros

Aloizio Mercadante (MEC) e Marcos Antonio Raupp (MCTI). Em
seguida, prestigiou a cerimônia de transmissão de posse dos citados
ministros, nos respectivos Ministérios.
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI)
• Em 20 de agosto de 2012, o reitor Gilberto Luiz Moraes Selber
(UNIBAN) representou o CRUB na cerimônia de lançamento do
"Programa TI Maior", em São Paulo. O Programa do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação prevê estimular o desenvolvimento
de softtpares no Brasil com o investimento de R$ 500 milhões até
2015. O Programa terá como meta desenvolver a tecnologia da
informação no país.
Ministério das Cidades
• Em 11 de outubro de 2012, no auditório do Ministério das Cidades,
em Brasília, foi lançada a "Campanha Paradinha", que trata sobre a
educação das crianças no trânsito. O CRUB foi representado por
sua assessora internacional, Fernanda Torres Póvoa.
• No dia 5 de dezembro de 2012, ocorreu no auditório do Hotel
Nacional, em Brasília, a entrega do XII Prêmio DENATRAN de
Educação no Trânsito. Nessa solenidade, o Conselho de Reitores
foi representado por sua assessora internacional, Fernanda Torres
Póvoa.
Câmara dos Deputados
• No dia 29 de setembro de 2011,0 presidente do CRUB participou
do Ato Público em defesa dos royalties do Pré-Sal, na Câmara
dos Deputados, juntamente com parlamentares, ministros e
representantes de entidades ligadas às áreas educacional, científica
e empresarial. O Ato foi realizado pela Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC) e pela Academia Brasileira de Ciências
(ABC), em defesa da destinação de parte dos royalties do petróleo
para as áreas de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação.
• No dia 23 de outubro de 2011, a secretária executiva do CRUB
participou de audiências na Comissão de Educação da Câmara
dos Deputados: uma sobre o Plano Nacional de Educação (PNE)
2011/2020, com a presença do relator, deputado Angelo Vanhoni,
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e outra acerca do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que
contou com a presença do ministro Fernando Haddad.
• Nos meses de junho (13 e 26) e julho (13) de 2012, a assessora
internacional do Conselho de Reitores acompanhou a votação
do Plano Nacional de Educação (PNE), ocorrida na Câmara dos
Deputados, em Brasília.
• No dia 21 de agosto de 2012,0 CRUB foi representado pelo diretor
do Hospital Universitário de Brasília (HUB), doutor Armando
Raggio, na Reunião de Trabalho Interno da Subcomissão Especial
destinada a tratar dos Recursos Humanos e de Educação Permanente
na área da Saúde, também ocorrida na Câmara dos Deputados, em
Brasília.
• Em 21 de novembro de 2012, a secretária executiva do Conselho
de Reitores acompanhou o debate sobre a "A Sociedade Civil e o
Legislativo — uma parceria democrática de participação popular",
na Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados,
em Brasília.
• No dia 11 de dezembro de 2012, por demanda da Comissão de
Educação e Cultura da Câmara dos Deputados, em Brasília, ocorreu
a audiência pública acerca do PL 4372/2012, que trata da criação do
Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior
— INSAES. A referida Sessão Legislativa contou com a participação
de representantes da CONFENEN, CONTEE, FENEP, ABMES
E SINPROEP/DF, além do Dr. Jorge Messias (SERES), como
representante do MEC. O CRUB acompanhou o evento por meio
de sua assessora internacional, Fernanda Póvoa.
Câmara Federal de Compensação Ambiental
• No dia 11 de outubro de 2011, o Conselho de Reitores foi
representado pelo professor Altair Sales Barbosa (PUC Goiás) na
la Reunião Extraordinária da Câmara Federal de Compensação
Ambiental, realizada no Ministério do Meio Ambiente, em Brasília.

Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal (CONCEA) /
Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI)
• No dia 28 de outubro de 2011, o CONCEA realizou mais uma
reunião com os seus membros representantes. Na oportunidade, o
CRUB oficializou ao ministro da Ciência e Tecnologia e Inovação
a indicação dos professores Ney Pippi, da Universidade Federal
de Santa Maria (UFSM), e Carlos Luiz Massard, da Universidade
Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), para comporem o
CONCEA como membros titular e suplente, respectivamente.
Rede Nordeste de Biotecnologia (RENORBIO)
• No dia 25 de janeiro de 2012, o Conselho de Reitores, em
atendimento à solicitação da Secretaria de Políticas e Programas de
Pesquisa e Desenvolvimento do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação (MCTI), indicou, por meio de ofício, o professor Dr.
Temisson José dos Santos, da Universidade Tiradentes (UNIT), para
compor o Conselho Diretor da Rede Nordeste de Biotecnologia.
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa)
• No dia 20 de março de 2012, o Conselho de Reitores, como
integrante da comissão julgadora, confirmou a presença do
presidente do CRUB, reitor Ricardo Morta (UFRRJ), na Comissão
Julgadora do Prêmio Frederico de Menezes Veiga 2012.
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR)
• Em 9 de maio de 2012, a secretária executiva do CRUB acompanhou
o ato de instalação da Comissão da Verdade, no Palácio do Planalto
em Brasília. Na ocasião a presidente Dilma Rousseff deu posse
aos sete integrantes da Comissão da Verdade, que terão a tarefa de
apurar as violações de direitos ocorridas entre 1946 e 1988, período
que compreende os chamados "Anos de Chumbo".
Presidência da República/Secretaria de Assuntos Estratégicos
• Foi lançado no dia 20 de setembro de 2012, em cerimônia presidida
pelo ministro Moreira Franco, da Secretaria de Assuntos Estratégicos
da Presidência da República, o projeto "Vozes da Classe Média",
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que contribuirá para o aprofundamento do conhecimento sobre esse
estrato social, fundamental à adequação das políticas públicas para o
segmento. O CRUB foi representado pela sua secretária executiva,
professora Dalva Mello.
Ministério do Exército/Projeto RONDON
• No dia 27 de setembro de 2012, aconteceu no Anexo lido Ministério
do Exército a reunião do Comitê de Orientação e Supervisão do
Projeto RONDON. A assessora internacional do Conselho de
Reitores, Fernanda Torres Póvoa, participou e acompanhou a
reunião, tendo sido ainda designada a representante do CRUB para
avaliação de projetos do Programa.
Participação em posses de reitores das Instituições Federais
• No dia 21 de novembro de 2012, tomou posse o professor Ivan
Marques de Toledo Camargo, como povo reitor da Universidade
de Brasília — UnB. Participou do evento, como representante do
CRUB, a secretária executiva, Dalva Mello.
• No dia 12 de dezembro de 2012, ocorreu a solenidade de posse
do reitor da Universidade Federal de Uberlândia, Elmiro Santos
Resende. O CRUB foi representado por sua secretária executiva,
Dalva Mello, e pela assessora internacional, Fernanda Torres Póvoa.
• No dia 18 de dezembro de 2012, ocorreu a solenidade de posse
dos reitores Dagoberto de Almeida e Zaki Akel Sobrinho, da
Universidade Federal de Itajubá e da Universidade Federal do
Paraná, respectivamente. O CRUB foi representado por sua assessora
internacional, Fernanda Torres Póvoa.

Ações
Nacionais

Associação Nacional dos Cursos de Graduação em Administração
(ANGRAD)
• Em 23 de outubro de 2011, o reitor Benedito Guimarães Aguiar
Neto, da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), representou
o CRUB, em São Paulo, na 22a edição do Encontro Nacional dos
Cursos de Graduação em Administração (ENANGRAD), que em
2011 teve como tema "O Ensino de Administração e sua Integração
com o Mercado".
• No dia 16 de janeiro de 2012, o ex-reitor Julio Cesar representou o
CRUB na posse dos Conselhos Diretor e Fiscal da ANGRAD (Biênio
2012-2013), em sua própria sede locali7ada no Rio de Janeiro.
Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM)
• De 12 a 15 de novembro de 2011, reali7ou-se em Belo Horizonte
• o 49° Congresso Brasileiro de Educação Médica — "Educação
Médica: O desafio de integrar, humanizar e avaliar", ocasião em que
foi aprovada Nota de Apoio ao Exame Nacional de Revalidação de
Diplomas Médicos Expedidos por Instituições de Ensino Superior
Estrangeiras, o assim chamado Revalida. Para representar o Colegiado
na Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da ABEM, do
qual o CRUB faz parte, esteve presente a Dra Maria de Fátima Silva
Lopes Cruz, médica pediatra e professora da Universidade Estadual
de Montes Claros (UNIMONTES). A participação do Conselho
de Reitores, no dia 14 de novembro, deveu-se especificamente à
votação de reformulação do Estatuto dessa Associação.
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Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores (ANPROTEC)
• No dia 25 de outubro de 2011, o reitor Odilon Luiz Poli, da
UNOCHAPECÓ, representou o CRUB no XXI Seminário
Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas e
no XIX Workshop da ANPROTEC, realizados na PUCRS, em
Porto Alegre, entre os dias 24 e 28 de outubro de 2011, sob o
tema "A Nova Competitividade dos Territórios". Na oportunidade,
o reitor Odilon, tendo em vista a relevância dos eventos e a grande
parceria que o Conselho de Reitores mantém com a ANPROTEC
(Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos
Inovadores), enfatizou junto aos organizadores o interesse do
CRUB em continuar participando de tais acontecimentos.
• De 18 a 21 de setembro de 2012, aconteceu em Foz do Iguaçu o
XXII Seminário Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras
de Empresas e o XX Workshop ANPROTEC, sob o tema "Parques
Tecnológicos e Incubadoras de Empresas: Revelando e Integrando
Novas Rotas de Desenvolvimento". O presidente do CRUB, reitor
Ricardo Miranda, além de participar, fez um pronunciamento na
abertura do evento.
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Academia
Brasileira de Ciências (ABC)
• No dia 7 de novembro de 2011, representando o CRUB, a professora
Renné Zicman, assessora para Assuntos Institucionais e Assuntos
Internacionais da PUC/SP, participou de ato público na capital
paulista a favor da destinação de parte dos royalties do petróleo para
a Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação.
Associação Brasileira de Televisão Universitária (ABTU)
• A reitora Ana Flávia Chaves, do Centro Universitário de João
Pessoa (UNIPÊ), representou o CRUB no XII Fórum Brasileiro de
Televisão Universitária, realizado entre os dias 7 e 9 de dezembro
de 2011, na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), na capital
paraibana. O referido fórum é promovido pela ABTU e reúne
gestores de televisões universitárias, coordenadores de comunicação
social de universidades, pesquisadores, produtores de televisão
e estudantes universitários de comunicação, para a discussão de

políticas e tecnologias, além da troca de experiências entre as TV's
universitárias do Brasil.
Instituto Euvaldo Lodi (IEL)
• No dia 14 de dezembro de 2011,0 presidente do CRUB participou
da 118a Reunião Ordinária do Conselho Superior do IEL — Núcleo
Central, realizada na sede da Confederação Nacional da Indústria
(CNI), em Brasília. A reunião teve como objetivo central a apreciação
do Plano de Ação e Orçamento do IEL para o exercício de 2012.
• No dia 24 de abril de 2012, o presidente do CRUB, reitor Ricardo
Mona, participou da 119 Reunião Ordinária do Conselho Superior
do IEL - Núcleo Central, realizada no Edifício Sede da Confederação
Nacional de Indústria (CNI), em Brasília.
• A secretária executiva do CRUB, professora Dalva Mello, participou
da 12P Reunião Ordinária do Conselho Superior do EL — Núcleo
Central, ocorrida no dia 06 de dezembro de 2012, no Centro de
Convenções Ulysses Guimarães, em Brasília.
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CONFEA)
• A convite do CONFEA, o CRUB foi representado por sua secretária
executiva na solenidade de posse do novo presidente do CONFEA,
José Tadeu, realizada no dia 14 de março de 2012, no Senado
Federal.
Conselho Federal de Contabilidade (CFC)
• No dia 28 de agosto de 2012,0 presidente do Conselho de Reitores,
reitor Ricardo Mona, participou como palestrante do VII Fórum
Nacional de Professores de Ciências Contábeis, sob a temática da
sustentabilidade.
Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN)
• A CONFENEN realizou, no dia 4 de outubro de 2012, uma
reunião em sua sede, em Brasília, para debater o Projeto de Lei
n° 4.372/2012, que cria o INSAES. Participaram do encontro
as entidades representativas do segmento e o CRUB, na ocasião,
representado por sua secretária executiva, Dalva Mello.
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Associação Brasileira de Educação/Associação Brasileira de Imprensa e
Folha Dirigida
• O presidente do CRUB, reitor Ricardo Motta Miranda, esteve
presente na premiação "Personalidade Educacional 2012", que
contou com os reitores Roberto Salles e Josafá Carlos de Siqueira, da
Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio), respectivamente, entre os
dez educadores agraciados com o prêmio. A solenidade tem por
fim homenagear instituições e pessoas que se destacam no cenário
educacional. A cerimônia de entrega do prêmio foi reali7ada no
dia 18 de outubro de 2012, no auditório do Edifício Jockey Club
Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Açoes
Internacionais

CRUB recebe visita de delegação da Universidade de Monash
• No dia 18 de outubro de 2011, o Conselho de Reitores recebeu
a visita de delegação da Universidade de Monash, da Austrália,
composta pela professora Stephanie Fahey, vice-presidente do
Office of the Deputy Vice-Chancellor (Global Engagement), e pelos
professores Deane Williams, Marc Pruyn e Eugene Sebastian, além
da Sra. Lalita Kapur, segunda-secretária e vice-cônsul da Embaixada
australiana em Brasília. Os visitantes apresentaram os principais
projetos da Universidade de Monash, enfatizando os relativos à
área de pesquisa, com apresentação de dados quantitativos e das
parcerias internacionais. Pelo CRUB, estiveram presentes os
professores Wilson Almeida, assessor de Relações Interinstitucionais
da Universidade Católica de Brasília; Luciano Nunes da Silva, da
Assessoria de Relações Públicas da PUC Goiás; Douglas Ferreira
Barros, da PUC Campinas; Paulo Fernandes, da PUCRS; Andressa
Reis, assistente de Relações Internacionais da UNIS1NOS; Lucia
Assunção, da Universidade de
Brasília; e a secretária executiva
do Conselho, Dalva Mello.
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Projeto Alfa Puentes - Asociación de Universidades Grupo Montevideo
(AUGM)
• No dia 20 de dezembro de 2011, a secretária executiva do CRUB,
Dalva Mello, participou da reunião dos sócios do Projeto Alfa
Puentes, na sede do Conselho Interuniversitário Nacional (CIN),
em Buenos Aires. Na ocasião, foram apresentadas ideias e reflexões
sobre os avanços do Projeto, e a definição das suas atividades na
região do MERCOSUL durante o ano de 2012, entre outros
assuntos.
• No dia 12 de janeiro de 2012, Dalva Mello e a responsável pelo
setor financeiro do Conselho de Reitores, Fernanda Guedes,
estiveram na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS),
na Coordenação de Relações Internacionais, que vem apoiando
o CRUB desde 2009 e, notadamente, no que diz respeito à
operacionalização do Projeto Alfa Puentes. O objetivo da viagem
foi apresentar Fernanda Guedes ao setor de prestação de contas
de recursos financeiros recebidos de organismos internacionais, da
UNISINOS, uma vez que a metodologia é diferente e é preciso
seguir as normas da União Europeia. Foram proveitosas as reuniões
com a equipe da UNISINOS sobre todas as etapas do Projeto Alfa
Puentes, que terá duração de três anos no Brasil, sob a coordenação
do CRUB. O acompanhamento financeiro e a prestação de contas
ficarão a cargo da assessora Fernanda Guedes.
• No dia 29 de maio de 2012, o Conselho recebeu em sua sede a
Delegação Diretora do Projeto Alfa Puentes, cofinanciado pela
União Europeia, para o I Encontro de Visibilidade do Projeto
da Comissão Europeia no Brasil. O presidente do CRUB, Reitor
Ricardo Miranda presidiu o evento que contou com a participação de
Elizabeth Colucci e Howard Davies, ambos da European University
Association (EUA); do professor Alvaro Maglia, da AUGM; de
Nicolas Patrici, do Observatório OBREAL; da pesquisadora
sênior do Projeto no Brasil, professora Paraskevi Rodrigues; dos
representantes da área educacional do Ministério das Relações
Exteriores, Jonas Paloschi e Carlos Leal; da pró-reitora acadêmica
do UniCEUB, Elizabeth Manzur; da secretária executiva do CRUB,
Dalva Mello; da assessora internacional do Conselho, Fernanda
Póvoa; e da assessora financeira do CRUB, Fernanda Guedes.
O encontro apresentou os avanços ocorridos até o momento no
âmbito do Projeto Alfa Puentes, bem como os trabalhos de apoio
realizados pelo CRUB neste primeiro ano de atividades.

• No dia 15 de agosto de 2012, a secretária executiva do CRUB e
a assessora internacional do Conselho de Reitores estiveram na
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) para discutir
assuntos sobre a coordenação do Projeto Alfa Puentes, com a presença
da pesquisadora Caterine Fagundes, representante da OBREAL.
• Nos dias 30 e 31 de agosto de 2012, ocorreu o encontro Focus Group,
em Assunção, Paraguai, para tratar dos avanços na pesquisa do Ano
II do Projeto e discutir novas formas de motivar as universidades
brasileiras a participarem dele. O CRUB foi representado por
seu vice-presidente, Wolmir Therezio Amado, e pela assessora
internacional, Fernanda Torres Póvoa.
• No dia 4 de outubro de 2012, a assessora internacional do Conselho
de Reitores, Fernanda Póvoa, esteve na Universidade do Vale do Rio
dos Sinos (UNISINOS), para discutir assuntos sobre a coordenação
do Projeto Alfa Puentes.
• Entre os dias 11 e 14 de novembro de 2012, aconteceu em São
Paulo, a la Conferência Bi-regional, promovida pelo Alfa Puentes
em parceria com a Associação de Universidades Grupo Montevidéu
(AUGM), com a Associação das Universidades Europeias (EUA)
e com o Observatório das Relações Europa-América Latina
(OBREAL), sob o tema "Estratégias Inovadoras para a Educação Superior na América Latina e Europa: Colaboração Internacional
e Desenvolvimento Regional". A conferência foi o momento ideal
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para discutir importantes questões relacionadas ao Ensino Superior
numa perspectiva bi-regional. O CRUB foi representado no evento
pelo reitor Odilon, da UNOCHAPECÓ, e por Fernanda Póvoa,
assessora internacional do Conselho de Reitores.
Encontro de Mulheres Líderes das Instituições de Ensino Superior das
Américas (Emulies)
• O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) foi
convidado, ainda em 2011, a integrar o comitê gestor do Encontro
de Mulheres Líderes das Instituições de Ensino Superior das
Américas (Emulies), ficando responsável pela criação da logomarca
do encontro, confecção do banner, crachás, programação, aquisição
de pastas e demais materiais de apoio, além de se responsabilizar
pelos contatos e convites aos palestrantes brasileiros. O evento
aconteceu no Rio de Janeiro, dia 24 de abril de 2012, reuniu
aproximadamente 50 representantes de 15 países do continente
americano e oportunizou a apreciação de iniciativas para aumentar
a participação feminina na educação. As boas-vindas, pelo lado
brasileiro, ficaram a cargo da reitora Minam da Costa Oliveira, da
Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, que, em
nome do presidente do CRUB, cumprimentou a todos e enfatizou a
satisfação de participar daquele acontecimento, considerando que o
Conselho é uma instituição que, naquele momento, congregava 149
IES de todos os segmentos. A secretária executiva do CRUB, Dalva
Mello, participou e também representou o Conselho nesse evento.
Embaixada do Canadá no Brasil
• No dia 23 de abril de 2012, o presidente do CRUB, reitor Ricardo
Morta (UFRRJ), a convite e por ocasião da visita ao Brasil do
governador geral do Canadá, David Johnston, e de sua esposa,
Sharon Johnston, esteve em uma recepção na sede da Embaixada do
Canadá em Brasília.

Congresso das Américas sobre Educação Internacional (CAEI Brasil
2012)
• O CRUB foi representado pela professora Paraskevi Bessa Rodrigues,
da UNISINOS, no Congresso das Américas sobre Educação

Internacional, CAEI Brasil 2012, reali7ado entre os dias 25 e 27
de abril, no Rio de Janeiro. O CAEI Brasil 2012 foi organizado
juntamente pela Organização Universitária Interamericana
(OUI), pelo Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
(CRUB), pela Associação de Assessorias de Instituições de Ensino
Superior Brasileiras para Assuntos Internacionais (FAUBAI),
pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e pela Asociación
Mexicana para la Educación Internacional (A1VIPEI); em parceria
com o Canadian Bureau for International Education (CBIE) e com
o Consortium for North American Higher Education Collaboration
(CONAHEC), duas organizações que, juntamente com a OUI,
estão na origem dessa iniciativa para as Américas.

Embaixada da França no Brasil
• O reitor da Universidade Católica de Brasília, Cícero Ivan Ferreira,
representou o CRUB no dia 3 de julho de 2012, na Embaixada da
França no Brasil. Na ocasião, ocorreu a assinatura do Acordo em
favor dos direitos da primeira infância entre o Grupo Sanofi e o
UNICEE

Encontro com Assessores Internacionais promovido pelo CRUB
• No dia 26 de setembro de 2012, o Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras recebeu, com um discurso caloroso
do Reitor Wolmir Therezio Amado, vice-presidente do CRUB,
40 representantes de universidades e centros universitários para
o Encontro de Assessorias Internacionais de suas IES filiadas. O
evento aconteceu na sede provisória do CRUB, em Brasília, e
ainda contou com a participação de sua secretária executiva, Dalva
Mello, e de Fernanda Póvoa, assessora internacional. O referido
encontro oportunizou também a participação de representantes
dos programas de incentivo à iniciação científica e à mobilidade
acadêmica internacional, entre eles o CNPq, o Education USA,
o Canadian Bureau for International Education (CBIE), o
Consortium of the Universities of Alberta, Laval, Dalhousie and
Ottawa (CALDO) e a Embaixada do Canadá, todos movidos pelas
expectativas apresentadas pelo governo dentro do Programa Ciência
sem Fronteiras. Além das apresentações e dos debates, foram
organizados grupos de trabalho para avaliar o questionário do Ano
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II da pesquisa proposta pelo Alfa Puentes, sob a coordenação do
CRUB, bem como para discutir e encaminhar sugestões a serem
implementadas no âmbito do Conselho de Reitores no tocante à
melhor operacionalização da pesquisa.

CRUB recebe Missão de Educação do Missouri
• No dia 16 de outubro de 2012, o CRUB recebeu em sua sede
provisória, com a presença da secretária executiva e da assessora
internacional, juntamente com a ABRUC, a missão educacional
do estado do Missouri — EUA, composta por 15 representantes de
universidades da região, além de dois membros do governo daquele
estado e da Embaixada Americana. A visita teve por finalidade
estreitar os laços de cooperação e intercâmbio entre as universidades
brasileiras e americanas, por meio da interlocução do CRUB junto
às suas associadas e à Embaixada dos EUA no Brasil.

Grupo Coimbra
• No dia 28 de novembro de 2012, o presidente do Conselho de
Reitores, Ricardo Motta Miranda, participou do IV Seminário
Internacional e da V Assembleia Geral do Grupo Coimbra de
Universidades Brasileiras (GCUB), ocorrido na Universidade
Federal do Paraná (UFPR), em Curitiba.

Atuação
Colegiada

7.1 Plenárias
25 Reunião Plenária Extraordinária
No dia 30 de agosto de 2011, aconteceu a 25' Reunião Plenária
Extraordinária do CRUB, na sede localizada na avenida W3 Norte, em
Brasília, visando à realização do processo eleitoral da nova Diretoria, Gestão
2011/2013, que culminou com a posse dos seguintes reitores: Ricardo
Mona Miranda, da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ),
presidente; Álvaro Toubes Prata, da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC), vice-presidente pelo segmento das Federais; Antonio Joaquim Bastos
da Silva, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), vice-presidente pelo
segmento das Estaduais e Municipais; Wolmir Therezio Amado, da Pontifícia
Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), vice-presidente pelo segmento
das Comunitárias; e Antonio de Carvalho Vaz Pereira, da Universidade da
Amazônia (UNAMA), vice-presidente pelo segmento das Particulares.
Com o slogan "CRUB presente", a nova Diretoria reafirmou o
compromisso com o Conselho de Reitores conclamando reitores e reitoras a
colaborarem com o país na busca de soluções e avanços para a Educação, a
Ciência e a Tecnologia.
Na mesma plenária, foram eleitos os membros titulares e suplentes
do Conselho Fiscal, os reitores: Josafá Carlos de Siqueira, S.J., da Pontifícia
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); Antônio Colaço Marfins,
da Universidade Estadual Vale do Acaraú (UVA/CE); Benedito Guimarães
Aguiar Neto, da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM); José Luiz
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Rangel Sampaio Fernandes, da Universidade Católica de Petrópolis (UCP); e
Isidoro Zorzi, da Universidade de Caxias do Sul (UCS).
Foi homologada a indicação dos membros titulares do Conselho
Deliberativo e representantes das seis regiões, os reitores: Carlos Edilson de
Almeida Maneschy, da Universidade Federal do Pará (UFPA), membro titular
pela Região I; Jouberto Uchôa de Mendonça, da Universidade Tiradentes
(UNIT), membro titular pela Região II; Luiz Pedro San Gil Jutuca, da
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), membro titular
pela Região III; Julio Cezar Durigan, da Universidade Estadual Paulista "Júlio
de Mesquita Filho" (UNESP), membro titular pela Região IV; Odilon Luiz
Poli, da Universidade Comunitária da Região de Chapecó (UNOCHAPECÓ),
membro titular pela Região V; e Cícero Ivan Ferreira Gontijo, da Universidade
Católica de Brasília (UCB/DF), membro titular pela Região VI.

82 Reunião Plenária
Ocorreu nos dias 24 e 25 de outubro de 2012, a 82a Reunião
Plenária do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB)
que contou com cerca de 65 participantes entre reitores e representantes das
Instituições de Ensino Superior associadas ao Conselho e do público em geral.
Sob o tema "Superação dos desafios na Educação Superior Brasileira frente às
atuais políticas públicas e programas em desenvolvimento", foram realizadas
discussões a respeito da evolução dos índices de formação acadêmica e de
ingresso no Ensino Superior, além de outros assuntos de grande relevância no
âmbito do MEC e MCTI.

Participaram da mesa de abertura o Dr. Aloizio Mercadante,
ministro da Educação; reitor Ricardo Morta Miranda, presidente do CRUB;
reitor Wilmar Tomé, presidente da ABRUC; reitor Luiz Jutuca, representando
a ANDIFES; reitor Paulo Cardim, presidente da ANACEU; e Dr. Amaro Lins,
secretário da SESu.
Em sua participação, o ministro Mercadante abordou a preocupação
em oferecer, por meio das IES, assistência estudantil, como tutorias e reforço
escolar para o Ensino Médio, com o intuito de diminuir as disparidades
acadêmicas, tanto entre os estudantes ingressantes no Ensino Superior brasileiro
quanto em processos de mobilidade internacional.
Complementando a fala do ministro, o professor Amaro Lins
informou aos presentes que a equipe direcionada para a elaboração desse
programa de apoio ao aluno encontra-se trabalhando arduamente no
planejamento estratégico para a implementação das políticas adequadas.
Na sequência, conforme a programação, o Dr. Jorge Luis Nicolas
Audy, vice-presidente da ANPROTEC, realizou o informe da Associação que
culminou na construção de um diálogo sobre uma possível parceria entre o
CRUB e a ANPROTEC, para o desenvolvimento de ambientes inovadores em
educação.
Logo após, expôs sob a temática "O Ensino Superior no Brasil
e os novos indicadores de Avaliação dó SINAES frente à Criação de uma
Autarquia para Avaliar Supervisionar e Regular o Setor de Educação Pública e
Privada — INSAES (PL n° 4.372/2012)", o diretor de Políticas Reguladoras da
SERES/MEC, Dr. Adalberto do Rêgo Maciel Neto, comentando o contexto
internacional da Educação Superior e explicando como se dará a criação e o
processo de funcionamento do INSAES. Dentro desse contexto, o presidente
do INEP, Dr. Luiz Cláudio Costa, analisou os dados do Censo da Educação
Superior 2011 e os divulgou em primeira mão aos colegas reitores.
Ainda na manhã do dia 24, aconteceu o descerramento da foto do
ex-presidente do CRUB, professor
Alencar Mello Proença que, em
discurso emocionado, agradeceu
o recqnhecimento de seu trabalho
no período de 2010-2011.
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No período da tarde, a reunião foi retomada com a exposição do
Dr. Guilherme Sales Soares de Azevedo Melo, diretor de Engenharias, Ciências
Exatas, Humanas e Sociais do CNPq, que apresentou as ações da entidade
voltadas para a Educação Superior, focando na importância da iniciação
científica e da formação continuada dos professores desse setor, explicitando o
aumento do número de mestres e doutores, e a busca de excelência do ensino,
pesquisa e extensão nas IES brasileiras. Outro ponto abordado pelo expositor
foi a questão do Ciência sem Fronteiras, ressaltando a dificuldade em se atingir
a meta dos 100 milhões de bolsas até o ano de 2014. Nesse sentido, destacou
novas políticas para formação dos discentes em línguas estrangeiras, além da
divulgação do sistema de avaliação do Programa.
Para finalizar o primeiro dia do evento, promoveu-se um debate com
os fóruns nacionais por segmento sob o tema: "Compartilhando experiências:
Superação das Assimetrias Regionais e Setoriais nos Eixos do Ensino, Pesquisa
e Extensão". Cada um dos convidados apresentou a radiografia de sua área e
de seu fórum, e todos ressaltaram a importância do pioneirismo dessa ação
empreendida pelo Conselho de Reitores.
No segundo dia, 25 de outubro, a reunião foi exclusiva para os
reitores associados ao CRUB, na qual ficou decidido o envio do documento
"Decisões Tomadas pelo Colegiado" ao ministro Mercadante, que pontuou
uma série de ações a serem desenvolvidas pelo Conselho de Reitores como
órgão consultivo do MEC.
Realizou-se ainda uma mesa redonda com os representantes das
entidades por segmento (ANDIFES, ABRUC, ABRUEM e ANUP), para
tratar dos grandes temas que afetam a totalidade do Sistema Brasileiro de
Educação Superior, reforçando a importância existencial do CRUB.
No aspecto orçamentário, foi homologada a prestação de contas do
Conselho de Reitores, bem como o chamado "Plano de Estímulo à Adimplência",
como forma de resgatar as associadas inadimplentes e afastadas. A Secretaria
Executiva deverá providenciar a elaboração da respectiva deliberação e termo
de ajuste, a fim de dar conhecimento aos dirigentes associados.
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7.2

Reuniões do Conselho Deliberativo

27P Reunião do Conselho Deliberativo
No dia 29 de setembro de 2011, na sede do CRUB, na W3 Norte,
em Brasília, ocorreu a primeira reunião da Gestão 2011/2013, com a presença
dos reitores: Ricardo Motta Miranda (UFRRJ), presidente; Antônio Vaz
(UNAMA), vice-presidente; Wolmir Therezio Amado (PUC Goiás), vicepresidente; Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO), titular da Região III; Cícero
Gontijo (UCB/DF), titular da Região VI; Jouberto Uchôa de Mendonça
(UNIT), titular da Região II; Gilberto Selber (UNIBAN), suplente da Região
IV; e a secretária executiva do CRUB, professora Dalva Mello.
Foram discutidas as ações do CRUB e debatidas as indicações
de reitores para funções em aberto no Conselho Deliberativo, ficando o
presidente responsável pelos contatos com os indicados. Ainda nessa reunião,
foi apresentada a documentação referente ao pedido de filiação da Universidade
Positivo ao quadro de associados efetivos do CRUB, tendo sido designado o
reitor Wolmir (PUC Goiás) para proceder à análise documental e emitir parecer
a respeito.
272a Reunião do Conselho Deliberativo
No dia 11 de outubro de 2011, na sede do CRUB, em Brasília,
ocorreu a 272a Reunião do Conselho Deliberativo, com a participação dos
reitores: Ricardo Miranda (UFRRJ), presidente; Wolmir Therezio (PUC
Goiás); Odilon Poli (UNOCHAPECO); Cícero Gontijo (UCB/DF); e a
secretária executiva do CRUB.
A reunião contou também com a presença do presidente da
ANDIFES, reitor João Luiz Martins, da Universidade Federal de Ouro Preto
(UFOP), e visou especificamente à busca de maior sinergia e entrosamento do
CRUB.com as associações dos segmentos das instituições universitárias.
Os reitores presentes reforçaram as ações propostas para o CRUB,
notadamente no tocante à implementação do PNE. Discutiu-se ainda a
necessidade do estabelecimento de uma pauta convergente de temas de interesse
dos quatro segmentos, como por exemplo, a avaliação da Educação Superior —
o SINAES —, formação de professores, ciência, tecnologia e inovação, expansão
da Educação Superior e permanência do estudante, entre outros.
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273a Reunião do Conselho Deliberativo
No dia 29 de fevereiro de 2012, foi realizada a 273a Reunião do
Conselho Deliberativo, a primeira de 2012, na sede provisória do CRUB, na
AlvIBr, com pauta bastante extensa, pois os conselheiros deveriam apreciar e
priorizar as ações a serem desenvolvidas pelo Colegiado no decorrer de 2012.
Estiveram presentes nessa reunião o presidente do CRUB, reitor Ricardo Motta
Miranda (UFRRJ) e os reitores: Wolmir Therezio Amado (PUC Goiás); Cícero
Ivan Ferreira Gontijo (UCB/DF); Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO);
Odilon Luiz Poli (Unochapecó); Gilberto Luiz Moraes Selber (UNIBAN);
reitora Ana Célia Bahia Silva (UNAMA); pró-reitora de graduação da UNESP,
Sheila Zambello de Pinho, representando o reitor Julio Cezar Durigan; professor
Carlos Alberto Rocha, assessor de Relações Internacionais da UFRRJ; Dr.
Álvaro Maglia, secretário executivo da Associação de Universidades Grupo
Montevideo; e analista de Relações Nacionais e Internacionais da Assessoria de
Relações Internacionais e Desenvolvimento da UNISINOS, Aline Abreu.
Os reitores centraram atenção e esforços na organização do
seminário: "O estado da arte do PNE-2011-2020", em razão da importância
da discussão das questões do Plano e as estratégias a serem adotadas pelas
instituições universitárias para a operacionalização das metas propostas.
Na ocasião, o secretário executivo clà Associação das Universidades
do Grupo Montevideo (AUGM), Dr. Álvaro Maglia, fez uma breve apresentação
das atividades da AUGM, com relação às universidades associadas, sendo 18
brasileiras. Após, apresentou uma síntese sobre o Projeto Alfa Puentes, com as
fases e a gestão do Projeto, que no Brasil tem como sócio principal o CRUB.
Houve um momento para perguntas e respostas, o que facilitou o entendimento
dos membros do Conselho Deliberativo sobre os objetivos do Projeto Alfa
Puentes.
Encerrando as atividades, o presidente do Conselho de Reitores,
Ricardo Miranda (UFRRJ), recebeu a visita dos diretores da Via Engenharia:
José Luiz Wey de Brito, de Projetos Especiais; Tarcísio Rodrigues Ferreira
Leite, de Incorporação Imobiliária; e do Sr. Gustavo Campideli, administrador
do prédio da AIV1Br.
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274a Reunião do Conselho Deliberativo
Realizada em 24 de abril de 2012, na sede provisória do CRUB, na
AMBr, a 274a Reunião do Conselho Deliberativo do CRUB teve a seguinte
pauta: discutir as próximas ações a serem desenvolvidas pelo CRUB, tendo em
vista a realização do Seminário: "O Estado da Arte do PNE-2011-2020: O ponto
de vista das instituições universitárias"; apreciação de novos pedidos de filiação
de universidades e centros universitários, além de assuntos administrativos do
CRUB.
Estiveram presentes nessa reunião o presidente do Conselho
de Reitores, reitor Ricardo Moita (UFRRJ), e os reitores Wolmir Therezio
Amado (PUC Goiás), João Carlos Gomes (UEPG), Luiz Pedro San Gil Jutuca
(UNIRIO) e Fernanda Guedes, assessora financeira do CRUB.

275a Reunião do Conselho Deliberativo
Realizada no dia 7 de agosto de 2012, a 275 Reunião do Conselho
Deliberativo contou com a presença de membros do Conselho Deliberativo e
do Conselho Fiscal do Colegiado. Foi realizada na sede provisória da Entidade,
em Brasília, para tratar dos seguintes assuntos: organização da próxima reunião
plenária a ser realizada; apreciação dos pareceres dos conselheiros relativos aos
novos pedidos de afiliação; apresentação dos balanços e relatórios financeiros e,
de prestação de contas do ano de 2011.
Na ocasião, ocorreu a assinatura da Escritura de Permuta e Outras
Avenças entre o CRUB e a Via Engenharia, visando à construção do edifício
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da futura sede do CRUB, ABRUC, ABRUEM e demais associações de
universidades que quiserem tirar proveito das vantagens de localização em um
mesmo endereço, sendo todas muito bem-vindas.
Nessa reunião, o CRUB acolheu os novos associados e foram lidos
os pedidos de novas afinações e os pareceres dos conselheiros. Passaram a
integrar o quadro de associados efetivos do CRUB as seguintes instituições
universitárias: Centro Universitário do Sul de Minas (UNIS), Universidade
Estadual do Centro-Oeste, Paraná (UNICENTRO), Centro Universitário de
Brasília (UniCEUB) e Centro Universitário da FEI (UNIFEI).
Também foi apresentado pelo Conselho Fiscal o parecer referente às
contas da Instituição. Segundo se lê no documento, o "Balanço Patrimonial de
2011 do CRUB, bem como a prestação de contas apresentam a situação real da
entidade e não apresentam qualquer irregularidade contábil".
A apresentação coube ao reitor Antônio Colaço Martins, que
aproveitou para ressaltar a importância de que sejam continuadas as gestões
junto às associadas inadimplentes, no sentido de reduzir o seu número no
exercício de 2012.
O relatório sobre as contas do CRUB em 2011 foi apreciado e
homologado pelo Plenário, na reunião do Colegiado em outubro.

276a Reunião do Conselho Deliberativo
Reali7ada no dia 29 de agosto de 2012, a 276 reunião do Conselho
Deliberativo, na sede provisória do CRUB, localizada na AMBr, definiu a
respeito da organização da Reunião Plenária, em outubro de 2012, na qual
foi escolhido o tema "Superação dos desafios na Educação Superior Brasileira
frente às atuais políticas públicas e programas em desenvolvimento".

De acordo com as decisões tomadas nessa reunião, a Plenária de
2012 está prevista para acontecer nos dias 24 e 25 de outubro na sede provisória
do CRUB, no prédio da Associação Médica de Brasília (AMBr).
A proposta apresentada para o evento prevê, no primeiro dia, a
participação de representantes dos Ministérios da Educação e da Ciência,
Tecnologia e Inovação; da Capes; do CNPq; e de fóruns especfficos da área
que abordarão os desafios relacionados ao Ensino Superior em cada setor que
atuam.
No segundo dia, a sessão contará com a participação das associações
dos segmentos (ABRUC, ABRUEM, ANDIFES e ANUP) para um diálogo
aberto voltado para a harmonização de ações e propostas de interesse comum,
sempre no afã de reavivar o convívio e a troca de experiências. Nesse dia, serão
apresentadas as novas associadas do CRUB e serão discutidos assuntos de
caráter administrativo e interno.
Estiveram presentes nessa reunião o presidente do CRUB, reitor
Ricardo Morta Miranda (UFRRJ), e os reitores Cícero Ivan Ferreira Gontijo
(UCB/DF), Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO), Gilberto Luiz Moraes Selber
(UNIBAN), Isidoro Zorzi (UCS), o vice-reitor Marcel Mendes representando
o reitor Benedito Guimarães Aguiar Neto (UPM), a secretária executiva Dalva
Mello, a assessora financeira Fernanda Guedes e Stèphanie Sant'Anna, estagiária
para assuntos de comunicação social.
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277 Reunião do Conselho Deliberativo
No dia 30 de janeiro de 2013, estiveram reunidos na sede provisória
do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), em Brasília,
os membros do Conselho Deliberativo desse Colegiado para a realização da la
Reunião do Conselho em 2013. Compareceram ao evento o presidente, reitor
Ricardo Motta Miranda (UFRRJ); os vice-presidentes: reitor Wolmir Therezio
Amado (PUC Goiás); reitor João Carlos Gomes (UEPG); reitora Roselane
Neckel (UFSC); os reitores Ricardo Spindola Mariz (UCB/DF), Membro
Titular da Região VI, e Gilberto Luiz Moraes Selber (UNIBAN), Membro
Titular da Região IV, além do pró-reitor de pesquisa, Jamil Assreuy (UFSC).
O evento, que teve início às 11h e seguiu até às 16h45, com intervalo
para almoço, foi permeado pela discussão dos principais tópicos listados na
pauta oficial. Entre os pontos abordados estiveram: a definição do processo
de composição da Presidência para a nova gestão, a elaboração do cronograma
de reuniões, a análise do documento a ser entregue ao ministro da Educação
sobre a participação do CRUB no cenário da Educação Brasileira e seu papel de
interlocutor junto ao Ministério, além da apreciação das novas filiadas.
Durante a reunião, o CRUB prestou sua solidariedade aos familiares
das vítimas do incidente em Santa Maria fazendo um minuto de silêncio.
Ficou definida nessa reunião, a realizàção da 83a Plenária do CRUB
que deverá ocorrer no dia 5 de março, no Centro de Convenções da AMBr, sob
o tema: "CRUB: História e Prospectiva", juntamente com a transmissão de
cargo ao vice-presidente Wolmir Therezio Amado em cumprimento do art. 23
do Estatuto.
A reunião buscará apresentar a história do Conselho de Reitores,
ressaltando seu papel de grande articulador da Educação Superior desde a sua
criação. O objetivo será, além de contar um pouco da trajetória do CRUB,
mostrar o que está ocorrendo atualmente e quais são as projeções para o futuro.
Ainda na ocasião, o CRUB tornou pública a homologação de suas
novas associadas: a Universidade Federal da Fronteira Sul (UFFS), o Centro
Universitário Belas Artes de São Paulo e a Universidade da Fundação Mineira
de Educaçã9 e Cultura (FUMEC). Com mais essas filiadas, o Conselho de
Reitores conta, neste ano de 2013, com o número de 155 associadas e reafirma
seu compromisso de acompanhá-las, representá-las e atuar como agente de
interlocução junto ao Ministério da Educação e entidades relacionadas.
O presidente do Conselho de Reitores homenageou ainda o exreitor da Universidade Católica de Brasília (UCB/DF) professor Cícero Ivan
Ferreira Gontijo, por sua atuação como membro do Conselho Deliberativo,
entregando a ele uma singela recordação de sua participação nas reuniões.
A equipe administrativa do CRUB, composta por Dalva Mello
(secretária executiva), Fernanda Póvoa (assessora internacional), Fernanda

Guedes (assessora financeira) e Stèphanie Sant'Anna (estagiária de Comunicação
Social) acompanhou a reunião.
278a Reunião do Conselho Deliberativo
Ocorreu no dia 21 de fevereiro de 2013, na sede provisória do
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), a 278 Reunião
do Conselho Deliberativo e Fiscal. Estiveram presentes os seguintes reitores,
membros do Conselho Deliberativo: Ricardo Moita Miranda (UFRRJ),
Presidente; Wolmir Therezio Amado (PUC Goiás), 1° vice-presidente;
João Carlos Gomes (UEPG), 2° vice-presidente; Luiz Pedro San Gil Jutuca
(UNIRIO), representante da Região III e Ricardo Spindola Matiz (UCB/DF),
representante da Região VI. Por parte do Conselho Fiscal compareceram o
reitor Pe. Josafá Carlos Siqueira (PUC Rio) e o vice-reitor Marcel Mendes
(UPM), como representante do reitor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Na
ocasião, o Conselho contou ainda com a participação do reitor Roberto Salles,
da UFE
O evento foi pautado na discussão de temas como: a composição
da nova Presidência do CRUB, tendo s em vista a substituição do seu
Presidente, na próxima reunião Plenária do dia 5 de março do ano em
curso; o encaminhamento de debate: O CRUB Hoje e Preparando o
CRUB para novos desafios; a apreciação de proposta de documento acerca
do Programa Nacional de Participação das Instituições de Educação
Superior pela Qualidade da Educação Básica a ser entregue MEC no dia
05 de março; a exposição das atividades do Alfa Puentes em 2013, além de
assuntos administrativos e síntese da situação financeira das afiliadas ao CRUB.
Acompanhou ainda a reunião a equipe do CRUB composta por
Dalva Mello (Secretária Executiva), Fernanda Póvoa (Assessora Internacional),
Fernanda Guedes (Assessora Financeira) e Stèphanie Sant-'Anna (Estagiária de
Comunicação Social).
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7.3 Seminários
Seminário "O Estado da Arte do PNE-2011-2020: O Ponto de Vista das
Instituições Universitárias"
O Conselho de Reitores, em parceria com a Secretaria de Educação
Superior do Ministério da Educação (SESu/MEC) e com a participação das
entidades representativas de todos os segmentos das IES, realizou no dia 19 de
abril de 2012, em Brasília, o seminário "O Estado da Arte do PNE-2011-2020:
O Ponto de Vista das Instituições Universitárias".
O objetivo desse seminário foi reunir as contribuições e sugestões
que o sistema de Ensino Superior do Brasil tem a oferecer em face do Plano
Nacional de Educação (PNE). No momento em que o Projeto de Lei que o
estabelece (PL n° 8.035/2010) estava prestes a ser votado, era essencial que
as IES, públicas e não públicas, juntassem-se para tomarem conhecimento da
situação em que o futuro marco legal se encontra, ainda a tempo de proporem
encaminhamentos que lhes possibilitem colocar-se em plenas condições de
contribuir decisivamente para o atendimento das metas e desafios embutidos
no PNE.
O cuidado tem razão de ser. Afinal, o sucesso do Plano como um
todo depende intrinsecamente da atuação das IES, inclusive porque muito do
que elas fazem ou deixam de fazer repercute diretamente nos demais níveis
de ensino. Nesse sentido, basta recordar que são elas que formam os nossos
professores, e uma das metas do PNE relativamente à Educação Básica,
com vistas à melhoria do seu padrão, é aumentar a proporção de professores
formados nas suas áreas de atuação, atualmente em 60%, para 100%. Outra
meta é dobrar o número de professores que têm pós-graduação. Pois, no que
depender das IES dos quatro segmentos, e este é um dos pontos em torno do
qual todos convergem, conforme evidenciado no decorrer do seminário, não
faltará oferta de formação docente.
Como o seu nome já indicava, o seminário contou com uma
esclarecedora explanação acerca do estado atual do PNE, a cargo de ninguém

menos do que o deputado Angelo Vanhoni, relator da Comissão Especial da
Câmara dos Deputados e responsável pelo PNE, bem como com as exposições
dos dirigentes das Associações de Universidades. Contou também, como não
poderia deixar de ser, com a participação do Ministério da Educação, nas pessoas
dos dirigentes da SESu e da CAPES, e de debatedores representantes de suas
instituições universitárias.

Mudança para a sede provisória
Desde o dia 13 de fevereiro de 2012, o CRUB, juntamente com a
ABRUC e a ABRUEM, está funcionando em sua sede temporária, localizada
no prédio da Associação Médica de Brasília (AMBr), no Setor de Clubes
Esportivos Sul, em Brasília. A permanência nesse local se prolongará até que a
nova sede do Conselho de Reitores seja construída, no endereço de sempre, no
final da avenida W3 Norte. A previsão é de que a obra esteja pronta em meados
de 2015.
Assinatura da escritura de permuta do terreno do CRUB
Na 275' Reunião do Conselho, o presidente do CRUB, reitor Ricardo
Morta Miranda; o vice-presidente do CRUB, reitor Wolmir Therezio Amado
(PUC Goiás); e os reitores Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO), representante
da Região III; reitor Gilberto Luiz Moraes Selber (UNIBAN), representante
da Região IV; reitor Odilon Luiz Poli (Unochapecó), representante da Região
V; reitor "Cícero Ivan Ferreira Gontijo (UCB), representante da Região VI;
reitor Antônio Colaço Martins (UVA/CE), membro do Conselho Fiscal; e
reitor Isidoro Zorzi (UCS), membro do Conselho Fiscal, além dos funcionários
do CRUB, receberam os dirigentes da Via Engenharia, Fernando Márcio
Queiroz, presidente; Luiz Fernando Almeida de Domenico, vice-presidente;
Tarcísio Rodrigues Ferreira Leite, José Luiz Wey de Brito e Frederico Augusto
Cardoso Martins, diretores, para a assinatura da escritura pública de permuta e
outras avenças entre o CRUB e a Via, com vistas à construção do Edifício Via
Universitas, que será erguido no antigo espaço do CRUB, na W3 Norte.
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Espera-se que a obra seja entregue até 2015 e que o novo edifício
congregue, além das sempre parceiras associações ABRUC e ABRUEM, todas
as entidades representativas dos segmentos do Ensino Superior, tornando a
nova sede, inegavelmente, um grande palco para debates e decisões sobre a
Educação Brasileira.
Enfim, é a concretização de um sonho que sempre foi manifestado
pela maioria dos reitores e reitoras. Um único espaço que congregue todos os
segmentos. Mais uma oportunidade para o CRUB alçar novos caminhos, com
más força e protagonismo.
Todos são convidados a experimentar e a vivenciar mais esta
etapa da trajetória deste Colegiado. Participe! Não perca esta chance!

CRUB
Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras

