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PRESIDENTE 

Dar continuidade ao trabalho iniciado e alcançado com muita competência pelo Reitor 

Ricardo Miranda, no âmbito do Conselho de Reitores (CRUB), mantendo a dinâmica e a 

intensidade das ações, em uma entidade tão abrangente, complexa e plural, nos requereu e 

exigiu especial empenho. A tarefa que me foi confiada era a de prosseguir no fortalecimento 

do papel político do CRUB e na sua reinserção aos debates de grandes temas da Educação 

Superior, além de trabalhar na reestruturação interna da Instituição, nos oito meses de gestão 

que restavam para a conclusão do mandato. 

Conjugando o empenho da diretoria que permanecia e contando com a colaboração dos 

ex-presidentes e ex-reitores, estabecemos um plano de trabalho para o curto prazo, com 

o objetivo de mantermos ritmo de trabalho o mais vigoroso possível. Assim, no período de 

05 de março a 09,çle outubro de 2013, nossa proposta esteve pautada nas seguintes ações: 

• Ampliação da ação integrada com os presidentes das Associações de Universidades e Cen-

tros Universitárias; 

• Articulação junto aos presidentes dos Fóruns de pró-reitores, com vistas à indissociabili-
dade ensino-pesquisa-extensão; 

• Articulação junto às assessorias de relações internacionais das Instituições de Educação 

Superior associadas ao Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras; 



• Criação de comissão para reformulação do Estatuto do CRUB; 

• Articulação entre os secretários executivos das entidades representativas por segmento; 

• Articulação e interlocução junto ao MEC para a implementação da Política Nacional de Educação Su-

perior; 

• Apoio à formulação e implementação da Política de Internacionalização para a Educação Superior bra-

sileira; 

• Encaminhamento do Projeto Nacional de Participação das Universidades Brasileiras pela qualidade da 

Educação Básica; 

• Acompanhamento e aperfeiçoamento do SINAES; 

• Interlocução e articulação junto à Câmara dos Deputados, Senado Federal, IEL e entidades parceiras 

para trabalhos no âmbito das demandas do ensino superior; 

• Prosseguimento às atividades do Projeto Alfa Puentes. 

Sabíamos que era um plano ousado para um curto espaço de tempo, contudo sem essas metas para 

nortearem nossos passos, não conseguiríamos manter o CRUB ativo. 

Assim, ao visualizarmos o encerramento desse ciclo, podemos pronunciar com alegria e gratidão que 

conseguimos finalizar com êxito o mandato a nós confiado. 

Agradeço a todos que comigo assumiram essa missão, que se dedicaram e trabalharam arduamente para 

que o CRUB permanecesse como o organismo que, efetivamente, representa o conjunto dos reitores das 

instituições universitárias do Brasil e que luta, incansavelmente, pela qualidade da Educação Superior e 

por um verdadeiro Sistema Nacional de Educação Superior para o Brasil. 

Fraternalmente, 
Reitor Wolmir Therezio Amado 



Discurso acerca da unidade 
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POR DENTRO DO 

CONSELHO 
RELAÇÃO COM OS SEGMENTOS 

 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC) 

• No dia 21 de maio de 2013, o presidente do Conselho, reitor Wolmir Amado, esteve 

presente na 25a Assembleia Geral Ordinária da ABRUC. O presidente participou da sole-

nidade de abertura com um eloquente discurso acerca da unidade entre os segmentos. 

Também participaram da mesa de abertura o presidente da ABRUC, reitor Vilmar Thomé, 

o secretária da SERES, Jorge Rodrigo Araújo, o secretário da SESu, Paulo Speller, o pres-

idente da INEP, Luiz Claudio Costa, o presidente do CNPq, Glaucius Oliva e o presidente 

da Câmara de Educação Superior do CNE, prof. Gilberto Garcia. 



• No dia 8 de agosto, o CRUB compareceu, a convite da ABRUC, ao Fórum dos Cursos 

de Medicina das ICES. Na ocasião, o Conselho foi representado pela secretária executiva 

Fernanda Póvoa. 

• No dia 18 de setembro de 2013, o presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado, e a 

secretária executiva do Conselho, Fernanda Póvoa, compareceram à Assembleia Geral 

Extraordinária e Eletiva da ABRUC, realizada na Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS). 

Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior (ABMES) 

• No dia 13 de agosto de 2013, a convite da ABMES, a secretaria executiva do Conselho 

esteve presente nas discussões sobre as medidas tomadas pelo Governo Federal com 

relação aos cursos de medicina no Brasil (MP n° 621, de 8/7/2013 e Portaria n° 13, de 

9/7/2013). 

Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) 

• Aconteceu no dia 17 de abril de 2013 a solenidade de abertura do 52° Fórum Nacional 

de Reitores da ABRUEM, em São Luís, Maranhão. O CRUB foi representado pelo ex-pres-

idente do Conselho, prof. Ricardo Miranda. 

• Aconteceu no dia 8 de agosto de 2013 uma reunião entre a secretária executiva do 

CRUB, Fernanda Póvoa, e o presidente da ABRUEM, reitor João Carlos. 

Associação Nacional de Universidades Particulares (ANUP) 

• No dia 22 de maio de 2013 o CRUB recebeu em sua sede a diretoria da ANUP, para tra-

tar sobre as temáticas de aproximação dos segmentos e maior sinergia entre o CRUB e 

a ANUP. Participaram da reunião, representando o CRUB o professor Julio Cesar Silva e 

Fernanda Póvoa, secretária executiva. Por parte da ANUP estiveram presentes a profes-

sora Elizabeth Guedes, vice-presidente da entidade e, Larissa Martino, diretora executiva. 

o 



Reunião ANUP 
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• No dia 14 de agosto foi realizada uma reunião entre a secretária executiva do CRUB, 

Fernanda Póvoa; a vice-presidente da ANUP, professora Elizabeth Guedes, e a diretora 

executiva da ANUP, Larissa Martino, para discutir estratégias de atuação conjunta entre o 

CRUB e a ANUP nas agendas do legislativo que abordam a Educação Superior. 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 

• No dia 28 de junho de 2013, o CRUB recebeu em sua sede o secretário executivo da 

ANDIFES, professor Gustavo Balduíno, para tratar sobre as temáticas de aproximação dos 

segmentos e maior sinergia entre o CRUB e a ANDIFES. A secretária executiva do CRUB, 

Fernanda Póvoa, representou o CRUB na ocasião. 



Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) 

• O CRUB compareceu, representado pela secretária executiva do Conselho, na cerimônia 

de posse da reitora Ana Maria Dantas Soares, que ocorreu no dia 27 de março de 2013, 

na sede do MEC em Brasília. 

Universidade Católica de Brasília (UCB) 

No dia 26 de junho de 2013 o CRUB esteve presente na solenidade de posse do reitor 

Afonso Gaivão. 

• O CRUB esteve presente nas reuniões da Comissão Própria de Avaliação (CPA) nos dias 

15 de maio e 15 de agosto de 2013. Em ambas as ocasiões, o Conselho foi representado 

por sua secretária executiva, Fernanda Póvoa. 

Universidade de Brasília (UnB) 

• No dia 20 de maio de 2013 o Conselho de Reitores esteve em reunião com a Assessoria 

Internacional da UnB para debater o projeto Alfa Puentes. Na ocasião, estiveram pre-

sentes a secretária executiva do Conselho, Fernanda Póvoa, e a assessora internacional 

da UnB, profa Ana Flávia. 



Universidade Federal Fluminense (UFF/RJ) 

• A convite da Universidade Federal Fluminense, o prof. Julio Cesar da Silva representou o 

CRUB, no dia 22 de junho de 2013, na solenidade de inauguração dos prédios das Facul-

dades de Veterinária e Economia e da Moradia Estudantil da UFF. 

Comunicação 

No intuito de aprimorar a comunicação interna e externa do CRUB, foi modificado o layout 

do site do Conselho, além de ter sido implementado o sistema de e-mail marketing para 

comunicar os eventos da entidade. 
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ARTICULAÇÃO 

POLÍTICA 

Ministério da Defesa 
• No dia 7 de maio de 2013, a convite do Ministério da Defesa, o CRUB, representado pela 

secretária executiva Fernanda Póvoa, compareceu à reunião do Comitê de Orientação e 

Supervisão do Projeto Rondon (COS). 

• No dia 27 de junho de 2013, a convite do Ministério da Defesa, o CRUB, representado 

pela secretária executiva Fernanda Póvoa, compareceu à reunião do Comitê de Orien-

tação e Supervisão do Projeto Rondon (COS). 

Ministério da Educação (MEC) 

• Ocorreu no dia 9 de abril de 2013 a posse dos seguintes secretários do MEC: Romeu Wel-

lington Caputo — Secretaria de Educação Básica, Paulo Speller — Secretaria de Educação 

Superior e, Macaé Maria Evaristo — Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, 

Diversidade e-Inclusão. O CRUB foi representado na ocasião por sua secretária executiva. 

• No dia 16 de abril de 2013, o Conselho de Reitores participou da reunião do Grupo In-

terministerial de Trabalho do Acordo Brasil/UNESCO, por meio da representação de sua 

secretária executiva, Fernanda Póvoa. 

• No dia 8 de julho de 2013, a convite do Ministério da Educação, a secretária executiva do 

CRUB, Fernanda Póvoa, representou o Conselho no lançamento do Pacto Nacional pela 

Saúde, no Salão Nobre do Palácio do Planalto. 



Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) 

• No dia 5 de agosto de 2013, a secretaria executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, compareceu ao 

Ministério da Educação para debater com o secretário de regulação e supervisão da Educação Supe-

rior, Jorge Rodrigo Araújo Messias, em audiência pública, a avaliação de excelência do ensino superior 

brasileiro e a reforma universitária. 

Secretaria de Educação Superior (SESu) 

• O presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado, e a secretaria executiva do Conselho, profa Fernanda 

Póvoa, se reuniram, no dia 22 de maio de 2013, em audiência pública com o secretário de Educação 

Superior para tratar da construção do Sistema Brasileiro de Educação Superior e do estreitamento dos 

laços entre o Conselho de Reitores e a SESu. 

• No dia 10 de julho de 2013, o CRUB, representado por sua secretária executiva, se reuniu com a 

secretária de gabinete da SESu, profa Camila Gomes Diógenes, para tratar sobre a internacionalização 

da Educação Superior e a reforma universitária. 

• A convite do MEC/SESu, a secretaria executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, representou o Conselho, 

nos dias 26 e 27 de setembro de 2013, na Oficina de Internacionalização da Educação Superior. 



Oficina de Internacionalização 

Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

• O reitor Afonso Celso Gaivão (UCB/DF) representou o CRUB na Solenidade Oficial de 

Abertura da Avaliação Trienal 2013, promovida pela CAPES, no dia 30 de Setembro de 

2013. 

Conselho Nacional de Educação (CNE) 

• O CRUB participou no dia 15 de março de 2013, representado pela professora Olga Izilda 

Ronchi, vice-reitora da PUC Goiás, da Audiência Pública sobre os novos instrumentos de 

avaliação do SINAES, realizada pelo CNE, em parceria com o INEP A secretária executiva 

do CRUB também esteve presente no evento. 

Senado Federal 

• A Comissão de Educação, Cultura e Esporte realizou audiência pública no dia 10 de julho 

de 2013 para discutir os impasses e as perspectivas da expansão da Educação Superior 

no País. O Conselho de Reitores foi representado por sua secretária executiva, Fernanda 

Póvoa 

o 



• O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), por meio de sua secretária executiva, 

reuniu-se no dia 08 de agosto de 2013, com o senador e presidente da Comissão de Educação, 

Cultura e Esporte, Cyro Miranda, para debater a atual situação da Educação Superior no País. O 

senador expôs, durante a reunião, grande preocupação com a queda da qualidade do ensino, 

e afirmou interesse na reforma do ensino superior e do atual sistema de avaliação. 

Câmara dos Deputados 

• No dia 21 de março de 2013, o CRUB foi convidado para a Audiência Pública que tratava sobre 

a Emenda Constitucional n° 32-A/99 — Determina a concessão de bolsas de estudo e crédito 

educativo para o ensino médio e superior aos estudantes carentes em instituições privadas, 

acrescentando o inciso VII ao art. 208 da Constituição Federal. Na ocasião, o professor Júlio 

Cesar Silva proferiu uma palestra sobre o tema, representando o Conselho de Reitores. 



• No dia 21 de maio de 2013, o presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado, a secretária executiva do 

Conselho, Fernanda Póvoa, e o membro honorário prof. Julio Cesar compareceram à Câmara dos 

Deputados para uma audiência entre o CRUB e o deputado Waldir Maranhão, membro da Comissão 

de Educação da Câmara. O intuito da reunião foi promover uma reaproximação entre o Conselho e 

a Câmara. A implementação de um Sistema Nacional de Educação Superior, propostas de melhoria 

para o ensino superior no País e o papel fundamental do Conselho de Reitores na Educação foram 

alguns dos assuntos em pauta na ocasião. 

• No dia 9 de julho de 2013, o CRUB compareceu à Câmara dos Deputados para debater, em audiência 

pública, assuntos como a Internacionalização da Educação Superior, avaliação de excelência do ensino 

no País e autonomia e reforma universitária. O Conselho foi representado pela secretária executiva 

Fernanda Póvoa e também estiveram presentes o deputado Gabriel Chalita, presidente da Comissão 

de Educação, e seu assessor especial, prof. João Paulo. 

• O CRUB retornou à Câmara no dia 15 de julho para prosseguir com os debates iniciados no dia 9. 

Na segunda oportunidade, a audiência pública contou também com a presença do deputado Izalci 

Lucas. 

• No dia 17 de setembro o CRUB participou da audiência pública sobre PEC 290/13 — Atividades de 

Ciência, Tecnologia e Inovação, com o objetivo de proferir parecer à Proposta de Emenda à Consti-

tuição n° 290-A, de 2013. O professor Julio Cesar Silva, palestrou na audiência como representante 

do CRUB. 

• No dia 24 de setembro o CRUB participou da audiência pública sobre a Reforma Universitária na 

Câmara dos Deputados. O professor Julio Cesar Silva, palestrou na audiência ao lado de diversos 

representantes da Educação no País, dos quais citamos: o presidente da Associação Nacional dos Diri-

gentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), Jesualdo Pereira Farias; o advogado da 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), José Roberto Covac; o represen-

tante da Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC), Célio da Cunha e; o diretor de 

Política Regulatória da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES), Adalberto 

Maciel. Esteve presente ainda na reunião a secretária executiva do CRUB. 



Ministério das Cidades 

• Ocorreu no dia 6 de junho de 2013, realizado pelo Ministério das Cidades, o lançamento da Cam-

panha de Prevenção de Acidentes de Trânsito para Motoristas e Profissionais. O Conselho foi repre-

sentado pela secretária executiva Fernanda Póvoa. 

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 

• Foram comemorados, no dia 18 de abril de 2013, os 15 anos do Programa Nacional de Educação 

na Reforma Agrária (PRONERA). O CRUB esteve presenta na solenidade representado pela secretária 

executiva Fernanda Póvoa. 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

• No dia 24 de abril de 2013, às 19h, ocorreu no Pavilhão Ciência para a Vida, na Sede da EMBRAPA, 

a comemoração dos 40 anos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária — Embrapa. O CRUB 

foi um dos convidados de honra do evento e recebeu uma homenagem na categoria Instituição de 

Ensino, por sua parceria de longa data e inúmeros projetos desenvolvidos com a Entidade, em prol do 

fortalecimento das pesquisas nas áreas de tecnologia e inovação nas universidades. O professor Cíce-

ro Ivan Ferreira Gontíjo, membro honorário do CRUB, representou o Colegiado na ocasião, que con-

tou ainda com a presença de uma extensa lista de autoridades e personalidades como o Presidente 

da Embrapa, Maurício Lopes, a Ministra- Chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, além de ex-presidentes 

da instituição e ex-ministros, lideranças do agronegócio, diretores-executivos, chefes de Unidades 

Centrais e Descentralizadas. 



Fórum de Assessorias Parlamentares de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação (ForumCTIE) 

No dia 4 de julho de 2013, o CRUB foi convidado a integrar o Fórum de Assessorias Parlamentares de 

Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação no intuito de valorizar a vertente da Educação no conjunto 

das atividades que caracterizam o foco do interesse comum do ForumCTIE. O Conselho foi represen-

tado pela secretária executiva Fernanda Póvoa. 

• No dia 8 de agosto, o CRUB esteve presente na reunião mensal do ForumCTIE. O assunto foi a Coor-

denação de Assuntos Parlamentares da INB - Indústrias Nucleares do Brasil. O Conselho foi represen-

tado na ocasião pela secretária executiva Fernanda Póvoa. 

Instituto Euvaldo Lodi — IEL 

• Na manhã do dia 23 de abril de 2013, com a presença do professor Julio Cesar Silva, membro honorário 

do CRUB e da secretária executiva do Conselho, o CRUB marcou presença na 122a Reunião do Con-

selho Superior do IEL. 

• No dia 16 de maio de 2013, estiveram reunidos em São Paulo o professor Julio Cesar Silva, como 

representante do CRUB e o senhor Carlos Alberto nogueira Pires, diretor do IEL, para tratar da par-

ceria entre o Conselho de Reitores e o IEL no projeto que visa ampliar a participação dos estagiários 

nas empresas. Um portal será disponibilizado para que as partes interessadas possam interligar suas 

ações, fazer suas sugestões e críticas ao processo de estágio: empresas, universidades, estagiários es-

tarão envolvidos num mesmo processo. Assim que este estágio de elaboração do portal for atingido 

caberá ao CRUB o papel de divulgar e estimular as universidades brasileiras participarem ativamente 

deste processo, oferecendo aos universitários a oportunidade de serem selecionados pelas empresas 

e colhendo as repostas desse trabalho, quer pela crítica das empresas, quanto ao desempenho dos 

alunos, quer pela oportunidade de revisão de seus métodos de ensino e de seus currículos. 

Ministério da Ciência,' Tecnologia e Inovação (MCTI) / Comissão Nacional Controle de Experimen-

tação Animal (CONCEA) 

• O CRUB oficializou junto ao CONCEA a indicação dos professores Antonio Felipe Paulino de Figueredo 

Wouk, da Universidade Federal do Paraná (UFPR), e Marcelo W. Teixeira, da Universidade Federal Rural 

de Pernambuco (UFRPE), para comporem o CONCEA como membros titular e suplente, respectiva-

mente. 

Comissão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do PROUNI (CONAP) 

• No dia 14 de maio de 2013, ocorreu em Brasília a reunião da CONAP. O CRUB foi representado pelo 

seu ex-presidente, professor Alencar Mello Proença. 

• No dia 09 de julho de 2013, ocorreu em Brasília a reunião da CONAP. O CRUB foi representado pelo 

seu ex-presidente, professor Alencar Mello Proença. 

o 



• Aconteceu no dia 19 de março de 2013, organizado pela CAPES e UNESCO, o Seminário 

Internacional: Educação Comparada e Novas Abordagens na Formação Docente. O CRUB 

esteve presente na pessoa do reitor Ricardo Spindola Mariz, da Universidade Católica de 

Brasília (UCB). 

Em visita ao Brasil, a representante da American Councils for International Education, 

Sra. Kirsten Brecht, veio ao CRUB no dia 03 de maio, para discutir temas referentes ao 

fomento à pesquisa no Brasil e desenvolvimento de parcerias com instituições de ensino 

superior. Nesta ocasião de diálogo e prospectivas com o CRUB, discutiu-se a possibili-

dade de se ampliar a cooperação com o American Councils, por meio da assinatura de 

um Memorando de Entendimento entre as duas entidades, com vistas à prestação 

de serviços de mobilidade internacional e ensino da língua inglesa e portuguesa para 

as universidades associadas a ambos Conselhos. Participaram da reunião, além da Sra. 

Kirsten Brecht, a sua secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, o secretário Execu-

tivo da ABRUC, José Carlos Aguilera e a assessora do American Councils no Brasil, Sra. 

Juliana Araújo. 



American Councils 
Fotos Alberto Ruy 

PROMOVER A 
CEM- 	NIVE 
SUI 	O 
Ar 

Nos dias 10 e 11 de junho de 2013, o CRUB acolheu em sua sede provisória, o encontro 

Focus Group do Projeto Alfa Puentes. A reunião abordou a última etapa do Projeto, a 

confecção de um "Livro Branco" de recomendações para boas práticas de mobilidade no 

MERCOSUL. O evento contou com a presença de 15 participantes, além do presidente 

do CRUB, reitor Wolmir Amado e sua secretária executiva. 



• Nos dias 19 e 21 de agosto de 2013, a secretária executiva Fernanda Póvoa representou 

o CRUB durante a reunião da Associação de Universidades Grupo Montevideo (AUGM), 

em Buenos Aires, Argentina. O assunto da reunião foi o projeto Alfa Puentes: Constru-

indo capacidades nas associações universitárias para promover a integração regional 

latino-americana. 

• No dia 3 de outubro de 2013, a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, almoçou 

com os representantes do American Council para discutir os termos do acordo de par-

ceria entre as instituições. 

o 



Ocorreu no dia 5 de março de 2013, no centro de convenções da Associação Médica de 

Brasília (AMBr), a 83a Reunião Plenária do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

(CRUB). 

Sob a temática "CRUB: Histórico e Prospectiva", a reunião buscou tratar das características e 

implicações do papel exercido pelo Conselho ao longo da história e nos dias atuais para, a 

partir disso, fomentar discussões sobre os caminhos e medidas que devem ser tomadas para 

impulsionar o seu futuro. 

A 83a RP iniciou-se com o canto do hino nacional seguido pela composição da primeira 

mesa formada pelo presidente, reitor Ricardo Mota Miranda (UFRRJ) e os vice-presidentes 

reitores Wolmir Therezio Amado (PUC Goiás) e João Carlos Gomes (UEPG). Neste momento, 

o presidente fez uso da palavra e realizou um pronunciamento que, em poucas e assertivas 

palavras, destacou os principais aspectos de sua gestão ao retomar os pontos defendidos 

em sua chapa "CRUB Acontece" na ocasião de sua eleição. Além disso, pontuou sobre o 

documento de propostas que deve ser entregue ao ministro da Educação e agradeceu a 

todos: ex-presidentes, reitores e funcionários, pelo apoio e pelo trabalho realizado. 

Após o discurso, foram chamados a integrar a mesa os membros do Conselho Fiscal do 

CRUB: reitores Benedito Guimarães Aguiar Neto (UPM), Josafá Carlos de Siqueira (PUC Rio) e 

Isidoro Zorzi (UCS). O presidente do Conselho Fiscal, reitor Benedito, leu o parecer sobre as 

contas do Conselho referentes ao ano de 2012 e em seguida todos foram consultados a fim 



de apreciar o parecer, aprovado em seguida. 

A reunião seguiu com a formação da mesa para o painel. Foram convidados a participar o 

ex-presidente do CRUB (2002-2004), professor Paulo Alcantara Gomes; o reitor Ivo Clemente 

Juliatto (PUC PR); o ex-vice-presidente do CRUB (2008-2009), professor Julio Cesar; e o 

reitor Gilberto Selber (UNIBAN) que coordenou e apresentou os integrantes deste, além da 

secretária executiva do CRUB, Dalva Mello. 

Antes de dar-se início as discussões e reflexões propostas, a secretária executiva do CRUB 

apresentou, de forma clara e sintética, o reexame da identidade e dos compromissos do 

Conselho, resgatando pedaços de sua história ressaltando o reconhecimento e a importân-

cia de outrora a fim de contextualizar o momento seguinte da reunião. 

Após a apresentação de Dalva Mello, o reitor Gilberto Selber (UNIBAN) apresentou a dinâmi-

ca do painel e o tema em torno do qual as discussões caminhariam: Novos cenários para o 

CRUB. O momento foi bastante frutífero e muitas reflexões e ideias boas surgiram. 

Para o término da 83a Reunião Plenária do CRUB, última do presidente Ricardo, formou-se 

a mesa para a cerimônia de transmissão de cargo. Compuseram-na o presidente, reitor 

Ricardo Motta Miranda e os vice-presidentes reitores Wolmir Therezio Amado e João Car-

los Gomes (UEPG). Antes da cerimônia de posse, os reitores debateram sobre o processo 

eleitoral do CRUB e recolheram sugestões a serem avaliadas pela nova gestão. Logo após, 

o reitor Ricardo Motta Miranda transmitiu o cargo de presidente do Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras ao reitor Wolmir Therezio Amado na presença de todos os par-

ticipantes da reunião. O presidente empossado realizou um breve discurso no qual ressaltou 

a existência de um mundo de tarefas a serem realizadas a médio e longo prazo, além da 

necessidade de alavancar o CRUB e chamar outros reitores e ex-reitores a participar e con-

tribuir para a construção de uma nova etapa da Entidade. 



REUNIÕES 

Conselhos Deliberativo e Fiscal 
279a Reunião do Conselho Deliberativo 

O Presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), Wolmir Amado 

(PUC Goiás), coordenou no dia 10 de abril, a 279° Reunião do Conselho Deliberativo do 

Conselho, realizada em sua sede provisória, em Brasília. O evento teve por objetivo discutir 

o fortalecimento e a visibilidade do CRUB 'rente às novas demandas do ensino superior 

brasileiro, suas relações com as associações por segmento e o estreitamento dos laços de 

colaboração e trabalho com os Fóruns. Na ocasião, foram apresentados os documentos 

elaborados como resposta do CRUB ao novo instrumento do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES) e o parecer do Colegiada no que diz respeito ao PEC 32/99, 

que trata do financiamento aos estudantes da Educação Superior. A reunião foi ainda mar-

cada pela posse da nova Secretária Executiva do CRUB, Fernanda Figueiredo Torres Póvoa 

e pela homenagem à professora Dalva Mello, que deixou a secretaria executiva Conselho, 

onde serviu por 20 anos. Prestigiaram o evento, os presidentes e representantes da Asso-

ciação Nacional da Educação Católica (ANEC), da Associação Brasileira das Universidades 
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Comunitárias (ABRUC), da Associação Nacional dos Centros Universitários (ANACEU), da 

Associação Brasileira de Mantenedores de Ensino Superior (ABMES), da Associação Brasileira 

dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) e da Associação de Asses-

sorias de Instituições de Ensino Superior Brasileiras para Assuntos Internacionais (FAUBAI); os 

presidentes dos Fóruns de Pró-reitores (FORGRAD, FOREXT, FORPROEX e FOREXP); além do 

dos vice-presidentes do CRUB, reitor João Carlos Gomes (UEPG) e reitora Ana Célia Bahia 

(UNAMA), os membros do Conselho Deliberativo, reitores Gilberto Selber (UNIBAN) e Ricar-

do Mariz (UCB/DF). Participaram também os funcionários do CRUB, Dalva Mello, secretária 

executiva, Fernanda Póvoa, assessora internacional e Fernanda Guedes, assessora financeira. 



280a Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

No dia 05 de junho de 2013, estiveram reunidos, na sede provisória do Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras (CRUB), em Brasília, os membros dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal deste Colegiado para a discussão de grandes temas para a continuidade dos trabalhos 

desenvolvidos pela Entidade. 

O evento, que teve início às 10h e seguiu até às 13h, foi permeado pela discussão dos princi-

pais tópicos listados na pauta oficial. Entre os pontos abordados estiveram os informes sobre 

as atividades desenvolvidas nestes dois meses de gestão do reitor Wolmir; o debate sobre 

a abertura do espaço físico e de maior inserção participativa no CRUB de outras entidades 

representativas de segmentos e fóruns; informações acerca do andamento da obra do Via 

Universitas, bem como a organização e realização do evento de lançamento da Pedra Fun-

damental do CRUB; definições sobre o processo eleitoral e formação da Comissão Eleitoral; 

definição de agenda para os próximos meses, com a realização do encontro regional na 

UNIT, em Sergipe, nos dias 29 e 30 de agosto do corrente ano; perspectiva de se fazer um 

seminário sobre autonomia universitária, em outubro próximo; e, por último, foram tratados 

assuntos administrativos. 

Ademais dos assuntos abordados, ficou definido ainda que será convocada uma reunião ex-

traordinária dos Conselhos Deliberativo e Fiscal para o dia 25 de junho de 2013, para tratar 

com mais profundidade o tema do processo eleitoral. 

Estiveram presentes na 280a Reunião do Conselho Deliberativo, o Presidente do Conselho 

de Reitores, Reitor Wolmir Therezio Amado (PUC-Goiás), os reitores Marcel Mendes (UPM), 

representante do reitor Benedito Neto, membro do Conselho Fiscal; Ihanmark Damasceno, 

representante do reitor Jouberto Uchôa, representante da região II; Isidoro Zorzi, membro 

do Conselho fiscal; Luiz Pedro San Gil Jutuca, representante da região III e; Julio Cesar da 

Silva, membro honorário do CRUB. A secretaria executiva do CRUB composta por Fernanda 

Póvoa (Secretária Executiva), Fernanda Guedes (Assessora Administrativa e Financeira) e Luiz 

Filipe (Estagiário de Comunicação Social) também acompanhou a reunião. 



281a Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

No dia 25 de junho de 2013, estiveram reunidos, na sede provisória do Conselho de Reitores 

das Universidades Brasileiras (CRUB), em Brasília, os membros dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal deste Colegiado para as definições sobre o processo eleitoral e formação da Comissão 

Eleitoral. 

O evento, que começou às 10h e foi finalizado às 13h, discutiu sobre a formação da chapa 

para as eleições e firmou o mês de outubro como prazo para a realização das eleições. De-

cidiu-se ainda a composição da Comissão Eleitoral. 

Estiveram presentes na 28P Reunião do Conselho Deliberativo, o Presidente do Conselho 

de Reitores, Reitor Wolmir Therezio Amado (PUC-Goiás), os reitores Benedito Neto e Isidoro 

Zorzi, membros do Conselho fiscal; Jouberto Uchôa, representante da região II; Gilberto Sel-

ber, representante da região IV; e os professores Ihanmark Damasceno (UNIT), Danilo (PUC 

Rio); e Julio Cesar Silva, membro honorário do CRUB. 

A secretaria executiva do CRUB composta por Fernanda Póvoa (Secretária Executiva) e Fer-

nanda Guedes (Assessora Administrativa e Financeira) também acompanhou a reunião. 
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282a Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

No dia 29 de agosto de 2013, ocorreu a 282a reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal na 

Universidade Tiradentes (UNIT), em Aracaju/SE. A pauta de tal reunião abordou os seguintes 

temas: Definições sobre o Processo Eleitoral: comissão eleitoral, edital de convocação e com-

posição da chapa; próximas ações do CRUB, delineamento do Seminário sobre Autonomia 

Universitária, e a reinserção do Conselho no cenário político do país. 

Participaram da reunião o presidente do CRUB, reitor Wolmir Therezio Amado (PUC-Goiás), 

os reitores Jouberto Uchôa, representante da região II; Luiz Pedro San Gil Jutuca, represen-

tante da região III; Gilberto Selber, representante da região IV; Benedito Neto, Izidoro Zorzi 

e Josafá Siqueira, S.J, membros do Conselho Fiscal; e os professores Julio Cesar da Silva, 

membro honorário do CRUB e Ricardo Motta Miranda, ex-presidente do CRUB. A secretária 

executiva do CRUB,Fernanda Póvoa também esteve presente no evento. 

Fóruns de Pró-reitores 

• No dia 19 de junho de 2013, o CRUB recebeu em sua sede a reunião da Diretoria do 

FORGRAD. 

• No dia 21 de agosto de 2013, o CRUB recebeu em sua sede a reunião da Diretoria do 

FOPROP. 

Secretários Executivos 

No dia 11 de junho ocorreu na sede provisória do Conselho de Reitores (CRUB), a primeira 

reunião com os secretários executivos das Associações. Estavam presentes os representantes 

do CRUB, o 1?.residente Wolmir Amado e Fernanda Póvoa, Secretária Executiva; o Presidente 

da ANUP, Sr. Altamiro Galindo, a Vice-Presidente, Elizabeth Guedes, a Diretora Executiva, Sra. 

Larissa Martino; o Secretário Executivo da ABRUC, Sr. José Carlos Aguilera; além da Sra. Adriana 

Lobão, Secretária da Câmara de Ensino Superior da ANEC; e da Diretora Institucional da Rede 

La Salle, Sra. Francine Junqueira. 

O encontro teve como elemento principal o estreitamento das relações entre os secretários 

executivos dos diversos segmentos e o CRUB. O reitor Wolmir abordou ainda pontos como 

a construção da nova sede, que terá a finalidade de abrigar os diversos atores da Educação 

Superior do Brasil; a crescente internacionalização do ensino superior; a revisão estatutária 

que está em curso no CRUB. 



Secretários Executivos 
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Dentre as principais questões que permeiam a agenda institucional do Conselho, foi colo-

cada a articulação com aos Fóruns dos Pró-Reitores, a realização de uma Audiência pública 

sobre a Reforma Universitária, bem como a concretização de um Seminário com o tema 

"Autonomia Universitária e Marcos Regulatórios", no mês outubro. 

Comissão do Estatuto 

• No dia 8 de maio de 2013, ocorreu na sede do CRUB uma reunião preliminar com os 

professores Paulo Alcantara e Ricardo Miranda para tratar da reforma do Estatuto. Par-

ticiparam ainda desta a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa e a assessora 

administrativa, Fernanda Guedes. 

• Ocorreu no dia 23 de maio de 2013, na RedeTEC/RJ, a reunião com a Comissão de Refor-

ma do Estatuto do Conselho de Reitores, composta pelos professores Ricardo Motta 

Miranda, Paulo Alcantara, Julio Cesar Silva, Cícero Gont0 e Alencar Mello Proença. Partici-

param ainda da reunião a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, e a assessora 

administrativa, Fernanda Guedes. 
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Reunião administrativa 

No dia 17 de abril de 2013, ocorreu na sede provisória do CRUB, a primeira reunião administra-

tiva do Presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado, com os funcionários do Conselho. Na ocasião 

foram expostos os novos benefícios aos servidores e, o reitor solicitou a todos muito empenho na 

continuidade dos trabalhos do CRUB. Além do Presidente, participaram da reunião a secretária 

executiva, Fernanda Póvoa; a assessora administrativa e financeira, Fernanda Guedes; a secretária 

Maria Vieira; o auxiliar Gilvando Gomes; e o assistente Wagner Freitas. 

Fórum Nacional de Reitores 

Cerca de cem reitores de instituições públicas e privadas do ensino superior participaram, 

em Aracaju, do Fórum do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB). O 

evento foi aberto na noite de quinta-feira, 29 de agosto de 2013, e prosseguiu até sexta, 30, 

no Campus Farolândia da Universidade Tiradentes. O Fórum contou com a participação de 

representantes de diversos órgãos vinculados ao MEC e de entidades como a Associação 

Nacional de Universidades Particulares (ANUP), Associação Brasileira das Universidades Co-

munitárias (ABRUC), Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 



Superior (ANDIFES), entre outras. Também participaram dos debates o senador Cyro Miran-

da (PSDB-GO), presidente da Comissão de Educação do Senado, e o deputado Izalci Lucas 

(PSDB-DF), membro das comissões de Educação, Ciência e Tecnologia da Câmara Federal. 

O objetivo do Fórum foi intensificar as discussões sobre os desafios e perspectivas da edu-

cação superior no País. "Nós temos o desafio de expandir a educação superior com quali-

dade, considerando-se a realidade de cada região. Precisamos ampliar a formação de pro-

fessores, engenheiros, médicos, profissionais de áreas que se revelam urgentes e prioritárias 

para se atender às demandas da população brasileira", afirmou o presidente do CRUB, reitor 

Wolmir Amado. 

Carta Manifesto dos Reitores CRUB 

Consoante com o momento político vivenciado no Brasil, com a eclosão de diversas mani-

festações populares, o CRUB divulgou sua "Carta Manifesto" em prol da Educação Superior, 

conforme consta abaixo: 



Manifestr 
• • 	Nas últimas semanas, milhares de estudantes de nossas univer-. 

sidades atuaram com decisivo protagonismo na mobilização da 
sociedade brasileira. Herdeiros das históricas lutas estudantis pela 
democracia no Brasil, partícipes da permanente reflexão univer-
sitária sobre a sociedade, atentos aos rumos do presente e às 
consequências que incidirão sobre as suas vidas no futuro, nossos 
estudantes decidiram ir às ruas para se manifestar Os estudantes 
não estão sozinhos em mais esse gesto de cidadania. Com  eles 
estão seus familiares, os professores, as comunidades educativas. 

• Juntos, também estamos nós reitores das Universidades Brasileiras. 
• Articulados e fazendo nossa voz coletiva pelo Conselho de Reitores 
• • 	das Universidades Brasileiras (CRUB) - diante do grave momento 
• político e econômico, nacional e internacional -, os dirigentes das 
• ▪ 	univ,ersidades, em espírito de corresponsabilidade, compartilha-. 
• •  mos de todos os esforços que vem sendo empreendidos para a 
• • 	construção de um Brasil justo e solidário. 

Consideramos legítimas, democráticas e necessárias as manifes-. 
• • 	tações pacíficas que vêm ocorrendo no Brasil. Expressam o desejo 

profundo de mudanças, em defesa da ética na política, da Edu-
cação de qualidade para todos, do amplo e digno acesso à Saúde, 

• ▪ 	da Segurança e superação da violência, do direito à mobilidade 
• • 	urbana, da comunicação para a verdade e a paz, da superação da 



fome e da miséria. 
Defendemos que em todas as relações da sociedade devem preva-
lecer os princípios éticos e o estado de Direito. As necessárias trans-
formações devem se dar de forma participativa e democrática, dentro 
dos marcos institucionais. A voz do povo deve ser ouvida com especial 
disposição, pois, expressa reivindicações legítimas e urgentes. Faz-se 
necessário para tanto, que se ampliem e aperfeiçoem os mecanismos 
de representação política e social. 
Almejamos um novo momento nacional para a condução da Edu-
cação Brasileira, com uma disposição menos punitiva, mais dialogai, 
mais solidária aos que diuturnamente trabalham na árdua e desafiante 
missão de educar. Desejamos que a qualidade da Educação também 
seja avaliada pela formação dos valores e da cidadania. Queremos que 
as Instituições de Educação Superior sejam consideradas em sua di-
versidade de natureza jurídica, em sua condição de viabilidade, em 
sua liderança e contribuição regional, enfim, em seu histórico com-
promisso social. Esperamos, com ativo empenho, que se estabeleça 
definitivamente a imprescindível indissociabilidade e a necessária equi-
paração de importância entre ensino, pesquisa e extensão. Reiteramos 
que sejam valorizados e reforçados os órgãos representativos e delib-
erativos de nosso sistema educacional, como o Conselho Nacional de 
Educâção (CNE) e este Conselho de Reitores, bem como a autonomia 
universitária, princípio assegurado em nossa Carta Magna. Insistimos 
para que a condução da Educação no Brasil seja realizada de modo 
sistêmico, considerando todo o Sistema Brasileiro de Educação, com 
equilíbrio nas relações, na interlocução e na participação dos recursos 
em vista do interesse público. 
Reivindicamos as medidas necessárias e urgentes em favor de maiores 
investimentos na Educação, em todos os seus níveis, do básico à 



pós-graduação, e na Saúde, levando em conta o papel a dimensão 

educacional dos hospitais universitários, dos hospitais filantrópicos 

e das Santas Casas, que contribuem decisivamente para o Sistema 

Único de Saúde — SUS. 

Reafirmamos o compromisso com a qualidade da Educação, so-

bretudo com a qualidade da Educação Básica. Reivindicamos o 

apoio diferenciado do Estado brasileiro para as licenciaturas, capaz 

de fornecer melhores condições de manutenção dos cursos de for-

mação dos professores para o Brasil. 

Mais uma vez, as Instituições de Educação Superior dizem sim às 

mudanças, sim à Educação, sim à consolidação da cidadania, sim a 

todos os que comungam dos ideais democráticos de nossa nação, 

sim ao Brasil e a todos os brasileiros. 

Brasília, 8 de julho de 2013. 



• No dia 17 de abril de 2013 aconteceu, na sede provisória do CRUB, reunião entre o reitor 

Wolmir e a Via Engenharia para debater o andamento das obras da nova sede do Con-

selho. Além do reitor, participaram da reunião a secretária executiva do CRUB, Fernanda 

Póvoa, os engenheiros Wey e Moisés, ambos da Via Engenharia. 
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Atual situação das obras 

A nova sede do CRUB está com previsão de entrega para janeiro de 2015, estando com seu 

terceiro subsolo já em construção. 
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No biênio 2013-2015, vivenciamos um período especial e de grandes conquistas, bem 

como de reflexão para o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras que, no 

próximo ano, comp'etará 50 anos a serviço das universidades brasileiras. Recebemos um 

grande e belo legado, realizado pelos que nos antecederam. Muitos, também, foram os 

desafios a serem enfrentados por mim e pela nova diretoria, ao assumirmos o CRUB, uma 

das mais importantes e tradicionais entidades do ensino superior do Brasil. Com  muita 

confiança, demos as mãos e traçamos o caminho que gostaríamos de percorrer. 

Norteados pelos ideais expressos na missão do Conselho de promover o intercâmbio 

e a cooperação entre as universidades brasileiras, procuramos desenvolver nosso plano de 

trabalho pautado em três eixos, no intuito de demonstrar a intensidade e a amplitude das 

atividades desenvolvidas pelo CRUB em prol de suas associadas e do povo brasileiro, no 

empenho pela educação de excelência. Dessa forma, as três grandes ênfases foram: 

• A continuidade criativa; 

• O estreitamento da relação do CRUB com os poderes executivo, legislativo e judiciário; 

• O fortalecimento do papel do CRUB, aumentando representatividade de suas associadas 

em seus eventos e concedendo a estas mais espaços de discussão qualificada. 

Procuramos, nesses dois anos, ampliar nossa rede de cooperação, atuando em conjunto 



com as demais associações representativas dos segmentos nos temas proeminentes da Educação Superior. 

Fortalecemos, também, nossos laços com os Fóruns de pró-reitores e demais organismos que compõem 

esse sistema educacional tão plural e diverso. 

Potencializamos, ainda, nossos esforços no resgate do Projeto da Reforma Universitária e na defesa da 

autonomia universitária, na discussão sobre o papel da universidade pela melhoria da Educação Básica, 

no debate sobre a reestruturação dos processos de avaliação, regulação e supervisão do ensino superior, 

e na internacionalização das universidades brasileiras como forma de contribuir para o contínuo progresso 

da Educação Superior e cumprirmos a missão de consolidar o papel social das nossas Instituições de Ensino 

Superior. 

Empenhamo-nos, enfim, por uma ativa presença e compromisso desta Entidade com nossas 

associadas e com todos os ideais que representamos, por meio da união de esforços, na busca incessante 

pela melhoria da educação do país. Agradeço a todos que contribuíram para o êxito dessa gestão e para 

a concretização de tantos trabalhos e sonhos. Agradeço aos que acreditaram e acreditam na força do 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras e que fazem desse espaço tão diverso um marco na 

história da Educação Superior do Brasil. 

Fraternalmente, 
Reitor Wolmir Therezio Amado 

• 



POR DENTRO DO 

CONSELHO 

RELAÇÃO COM OS SEGMENTOS E PARCEIROS 

Associação Brasileira das Universidades Comunitárias (ABRUC) 

• A convite da ABRUC, a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, particioou, no dia 

30 de outubro de 2013, de uma reunião com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffmann, 

em que foram debatidos alguns pontos do Projeto de Lei da Câmara PLC 1/2013, que 

regulamenta o funcionamento das Instituições Comunitárias de Educação Superior. 

• O reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS), professor Izidoro Zorzi, representou 

o CRUB, no dia 13 de novembro de 2013, na Solenidade de Posse da nova presidência 

da ABRUC. Na ocasião, o reitor da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Pe. 

Pedro Rubens Ferreira de Oliveira foi empossado como novo presidente da Associação 

para o biênio de 2013/2015. 

• No dia 30 de maio de 2014, o presidente do Conselho, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), 

esteve presente na 27a Assembleia Geral Ordinária da ABRUC, participando da mesa 

que debateu sobre os Cenários da Educação Superior. O evento marcou a abertura do 

Ano Jubilar da Associação. 

• O Conselho de Reitores, representado pelo reitor da PUC-Rio e membro da diretoria 

do CRUB, Pe. Josafá Carlos de Siqueira, e pela secretária executiva do CRUB, Fernanda 

Póvoa, compareceu, no dia 18 de março de 2015, à 29a Assembleia extraordinária da 

ABRUC. No evento, os reitores das Universidades, Centros Universitários e Faculdades 

Comunitárias, discutiram o atual cenário do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), 

com o Ministro interino da Educação, Luiz Cláudio Costa. 



Cerimônia de posse da nova 
diretoria da ABRUEM 

Foto. Alberto Ruy 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) 

• No dia 23 de outubro de 2013, o vice-presidente do Conselho, reitor Júlio Cezar 

Durigan (UNESP), representou o presidente do CRUB na mesa de abertura do 53° 

Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM, em Foz do Iguaçu, no Paraná. 

• Aconteceu no dia 13 de agosto de 2014, a solenidade de posse da nova diretoria da 

ABRUEM para o biênio 2014-2016. A cerimônia ocorreu na sede provisória do CRUB, em 

Brasília, que foi representado pelo seu vice-presidente, reitor Benedito Guimarães Neto 

(UPM). 

• O vice-presidente do CRUB, reitor Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO), representou o presidente 

na mesa de abertura do 56° Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM. O evento aconteceu 

entre os dias 27 e 31 de maio de 2015, em Copacabana, no Rio de Janeiro, e teve como tema 

central "Ciência, Tecnologia e Inovação: desafios e perspectivas no contexto atual". 



Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES) 

• No dia 17 de dezembro de 2014, o CRUB por meio de sua secretária, Fernanda Póvoa, e de 

seu assessor de comunicação, Fernando Pinto, participou do seminário promovido pela 

ANDIFES "Qual Universidade servirá ao Brasil do Futuro?". O objetivo do evento foi debater 

sobre as bases atuais e perspectivas da educação, ciência, tecnologia e inovação no Brasil, os 

desafios da inclusão com excelência e panorama e perspectiva do ensino superior no mundo. 

• A secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, participou, no dia 28 de julho de 2015, de um 
seminário, promovido pela ANDIFES, sobre a atual conjuntura econômica do país, no qual vários 

especialistas apresentaram suas análises a respeito do quadro econômico, perspectivas e 

implicações no planejamento e na implementação de ações de governo e políticas públicas 

vigentes. 

Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC) 

• No dia 3 de fevereiro de 2014, a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, esteve na 

sede da ANEC para tratar sobre as temáticas de um evento estratégico para aproximação dos 
segmentos. Participaram da reunião o secretário executivo da ANEC, Daniel Torres, a secretária 

da Câmara de Ensino Superior da ANEC, Adriane Lobão, e o secretário geral da ABIEE, Afrânio 
Castro. 

• O presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), juntamente com a secretária executiva, 
Fernanda Póvoa, participaram, nos dias 8 e 9 de maio de 2014, do 5° Fórum das Instituições 

de Ensino Superior (IES) Católicas do Brasil, sob a temática "Construindo a Qualidade nas 

IES Católicas". O evento foi promovido pela ANEC, juntamente com a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), e teve por finalidade promover a troca de experiências entre 

os participantes. Organizado em palestras e apresentações de cases, o fórum abriu espaço para 
homenagear os ex-reitores das IES Católicas filiadas à Associação. 

• A secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, participou, no dia 12 de agosto de 2014, 
de reunião na ANEC que tratou sobre o Grupo de Trabalho em Educação a Distância, 

conformado no âmbito da associação e seus segmentos. 
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Diretoria da ANEC 
Foto: Fernando Pinto 
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• No dia 22 de setembro de 2014, o Presidente do Conselho de Reitores, reitor Wolmir Amado 

(PUC Goiás), e a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, participaram do VII Fórum 

de Mantenedoras da ANEC, em Brasília. Em sua sétima edição, o evento promoveu um 

debate sobre o futuro da educação católica e contou com a participação de representantes 

de partidos políticos e candidatos à Presidência da República. 

• O presidente do Conselho de Reitores, reitor Wolmir Amado participou entre os dias 20 e 

22 de maio de 2015 do VI Fórum das Instituições de Ensino Superior Católicas, realizado em 

Recife pela ANEC. O evento teve como objetivo principal promover o debate e a troca 

de experiências entre os gestores de ensino superior, com temas referentes aos quatro 

eixos da Constituição Apostólica Ex Corde Ecdesiae: Serviço a Igreja e Sociedade; Evangelização; 

Diálogo com a cultura e Pastoral Universitária, em comemoração aos seus 25 anos de 

existência. 

• O reitor da Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), prot Marcos Fernando Ziemer, 

representou o presidente do CRUB na cenmônia de abertura do III Congresso Nacional de 

Educação Católica do Brasil. Promovido pela ANEC, na Pontifícia Universidade Católica do 

Paraná (PUCPR), em Curitiba, o congresso reuniu, nos três dias de evento, educadores de 

todo o país para discutirem os "Desafios e oportunidades para a Educação Católica nas 

Culturas Contemporâneas". O Congresso ocorreu entre os dias 15 e 18 de julho de 2015, e 

sua programação apresentou palestras, fó-uns, oficinas, sessões de comunicações cient'ficas e 

exibição de pôsteres. 

o 



Associação Nacional das Universidades Particulares (ANUP) 

• A convite da ANUP, a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, no dia 08 de outubro 

de 2013, participou de uma reunião com a nova diretoria da Associação, na sede da 

ANUP, em Brasília. 

No dia 18 de agosto de 2014, foi realizada uma reunião entre a secretária executiva do 

CRUB, Fernanda Póvoa, e a diretora executiva da ANUP, Larissa Martino, para discutir 

estratégias de atuação conjunta entre as duas entidades. 

Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas (ABIEE) 

• O vice-presidente do CRUB e presidente da Associação Brasileira de Instituições Educacionais 

Evangélicas (ABIEE), reitor Benedito Aguiar (UPM), participou no dia 12 de novembro de 

2014, do I Fórum das IES Confessionais brasileiras, evento promovido pela ABIEE e pela 

ANEC, realizado no Centro Universitário Adventista de São Paulo, com o objetivo de discutir 

os desafios da educação no Brasil. 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) 

No dia 2 de setembro de 2014, a convite da ABMES, a secretaria executiva do CRUB, 

Fernanda Póvoa, esteve presente no debate promovido pela Associação com os 

coordenadores da área de educação dos candidatos a presidente do Brasil para 

debaterem sobre as políticas públicas para a Educação Superior. 

Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no 

Estado de São Paulo (Semesp) 

O CRUB, representado pelo reitor Marcos Fernando Ziemer (ULBRA), esteve presente na 

16° FNESP, que ocorreu nos dias 25 e 26 de setembro de 2014, em São Paulo. No evento 

organizado pelo Semesp, foi lançado o livro "Competitividade e Mudanças no DNA das 

Instituições de Ensino Superior — Construindo a Educação Superior do Futuro", organizado 

pelo professor Fábio José Garcia dos Reis, com base nas discussões realizadas durante a 

última edição do FNESP. 



Presidente do CRUB e reitor da PUC Golas durante 
a solenidade de abertura do evento em Goiânia. 

Foto. Weslley Cruz/PUC Goiá 
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Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular (Funadesp) 

• No dia 30 de setembro de 2014, o presidente do Conselho de Reitores, reitor Wolmir 

Amado (PUC Goiás), participou como palestrante do XV Encontro Nacional de Pós-graduação 

e Pesquisa das IES Particulares e IX Encontro Nacional do FOREXP em Salvador, para discorrer, 

em profundidade, sobre as dificuldades das IES particulares na consolidação de suas 

atividades de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, apresentando caminhos e sugestões. O 

reitor Benedito Guimarães Neto, vice-presidente do CRUB e reitor da Universidade Mackenzie 

(UPM), também participou deste evento. 

• O presidente do CRUB e reitor da PUC Goiás, prof. Wolmir Amado, participou da solenidade 

de abertura do XII Encontro Nacional de Dirigentes de Graduação, que ocorreu entres os 

dias 31 de agosto e 1° de setembro de 2015, em Goiânia. Com  o tema central "Tempo de 

Mudanças no Ensino de Graduação", o encontro reuniu gestores acadêmicos de todo o 

País, tais como vice-reitores, pró-reitores, diretores e coordenadores de cursos de graduação. 



Fórum de Pró-Reitores de Extensão das Universidades Comunitárias (FOREXT) 

O presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), participou, no dia 10 de novembro 

de 2013, em Santa Catarina, da mesa de abertura do XX Encontro Nacional do FOREXT, que 

teve como tema central a "Extensão Universitária: Identidade e Complexidade". 

Fórum dos Executivos Financeiros para as Instituições de Ensino Privadas do Brasil (FinancIES) 

O Conselho de Reitores por meio de sua secretária executiva, Fernanda Póvoa, e sua 

assessora administrativa e financeira, Fernanda Guedes, participou entre os dias 27 e 28 

de novembro de 2014, da 7° edição do Fórum dos Executivos Financeiros para as Instituições 

de Ensino Privadas do Brasil (FinancIES), que teve como temática a Criação de Valor na 

IES: O Planejamento Estratégico focado no empreendedorismo, gestão de portfólio e 

novas rendas. O CRUB foi uma das Instituições apoiadoras do 7° FinancIES. 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) 

• O CRUB esteve presente, no dia 15 de outubro de 2013, no XVIII Seminário Nacional de 

Parques Tecnológicos e na 30a Conferência Mundial da IASP, em Recife. Na ocasião, o 

pró-reitor da PUCRS, professor Dr. Jorge Audy, representou o presidente deste Colegiado. 

No dia 3 de dezembro de 2014, o Conselho de Reitores, a convite da ANPROTEC, participou 

da cerimônia do Prêmio de Empreendedorismo Inovador da Associação, ocorrida durante 

o Café da Manhã Anprotec & Parceiros, em Brasília. 

Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN) 

A secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, participou, no dia 11 de fevereiro de 

2015, de reunião, na Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino (CONFENEN), 

que tratou sobre as portarias do Ministério da Educação que modificaram as regras para os 

contratos já firmados do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Na oportunidade, os 

presentes também discutiram os obstáculos para o acesso dos estudantes ao financiamento, 

as linhas de ação e as respectivas condutas das entidades legitimamente representativas do 

ensino superior. 



Universia Brasil/Santander Universidades 

• No dia 19 de novembro de 2013, o CRUB foi representando pelo reitor Gilberto Selber (UNIAN/SP) 

na XX Reunião do Conselho Consultivo da Universia Brasil. 

• O CRUB, por meio do seu conselheiro, reitor Gilberto Selber (UNIAN/SP), participou, no dia 02 

de junho de 2014, da XXI Reunião do Conselho Consultivo da Universia Brasil. 

No dia 05 de novembro de 2014, o CRUB participou da XXII Reunião do Conselho Consultivo, 

da Universia Brasil, e da cerimônia de premiação do Santander Universidades. Na 

ocasião, o Conselho de Reitores foi representado pelo seu vice-presidente, reitor Benedito 

Guimarães (UPM). 

No dia 16 de março de 2015, a secretária executiva do CRUB participou de uma reunião 

na sede do Santander Universidades, em São Paulo, para tratar sobre parceria entre a 

Universia Brasil e o Conselho de Reitores. 

Samsung Brasil 

O Conselho de Reitores assinou um convênio com a empresa Samsung Brasil, no dia 22 

de maio de 2014, em São Paulo, convênio este que visa integrar os trabalhos de tecnologia 

desenvolvidos pela empresa com o mundo acadêmico, por meio de instalação de "Ocean's 

Center's" nas universidades filiadas ao Conselho, começando pelas instituições sediadas 

em São Paulo. Esta parceria consistirá no desenvolvimento de laboratórios de pesquisas 

nas universidades, fornecendo aos estudantes a oportunidade de estágio não-remunerado 

nestes espaços, além de palestras e cursos nas áreas de tecnologia. Estiveram presentes na 

cerimônia de assinatura do convênio o conselheiro do CRUB, reitor Gilberto Selber (Uniam/SP), 

o vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), Marcel Mendes, o presidente 

de PeD da Samsung Brasil, Mr. Yeun Bae Kim, o Diretor do Ocean/Samsung, Fábio Croto, e 

a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa 
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Reitores posam com a Presidente 

da República, Dilma Rousseff 

Foto Roberto Stuckert Filho/PR 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) 

• No dia 23 de outubro de 2013, a secretária do CRUB, Fernanda Póvoa, compareceu a 

uma Audiência Pública organizada pela a OAB Nacional, em Brasília, que discutiu sobre 

o Novo Marco Regulatório para os cursos de graduação em Direito no país. 

RELAÇÃO COM AS ASSOCIADAS 

Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 

• No dia 27 de novembro de 2013, o Conselho de Reitores participou da cerimônia que 

marcou o ato de qualificação do funcionamento das Instituições Comunitárias de Educação 

Superior (ICEs), por meio da lei 12.881/2013. O evento ocorreu no Anfiteatro Adelaide 

Konder, da Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI), e reuniu 1,6 mil pessoas,entre elas, 

professores, funcionários, alunos, autoridades e membros da comunidade. A Presidente 

da República, Dilma Rousseff, visitou o Campus da Univali durante sua agenda de compromissos 

em Santa Catarina e também participou da cerimônia. O presidente do CRUB foi representado 

neste ato pelo reitor Izidoro Zorzi (UCS). 



Universidade Católica de Brasília (UCB) 

• O CRUB participou, no dia 27 de março de 2014, da cerimônia de lançamento da Agência 

de Inovação e Empreendedorismo, a Eixo, da Universidade Católica de Brasília. A agência 

vai atender as demandas de novos empreendimentos e de soluções inovadoras no mercado 

do Distrito Federal e região. 

• No dia 21 de julho de 2014, o CRUB esteve presente na inauguração do Espaço Cultural 

Prof. José Nazareth. Espaço Cultural Professor José Nazareth — Memória e História UCB. 

Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP) 

• A convite da Associação Brasileira da Televisão Universitária (ABTU), o assessor de 

comunicação do CRUB, Fernando Pinto, no dia 22 de outubro de 2014, representou o 

Conselho de Reitores no principal evento ibero-americano de televisão educativa, o TV 

Morfosis, na Universidade do Vale do Paraíba (UNIVAP), em São José dos Campos. 

Universidade de Brasília (UnB) 

• No dia 28 de agosto de 2014, o CRUB participou do lançamento da mostra de tecnologia 

"A contribuição da Comunidade Cientifica para o Desenvolvimento de Tecnologias Sociais 

e Sustentáveis para o Reaproveitamento de Resíduos Urbanos", que ocorreu no Centro 

de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da UnB. 

Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) 

• No dia 20 de agosto de 2015, a secretária-executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, esteve 

presente na abertura da Jornada da Cidadania, na PUC Goiás. O evento, que completa 

dez anos de realização, reuniu mais de 500 pessoas para a solenidade de abertura. A 

Jornada é um oferecimento conjunto da PUC Goiás e da Arquidiocese de Goiânia e reúne 

quatro grandes eventos: a Semana de Cultura e Cidadania, a Semana do Folclore, os Jogos 

Universitários e Feira da Solidariedade. 



COMUNICAÇÃO 

O Conselho de Reitores completou, no dia 30 de abril de 2015, 49 anos de sua criação. 

Essa data marcou o inicio das comemorações do Jubileu de Ouro do CRUB. Na ocasião, o 

CRUB lançou sua logomarca comemorativa dos 50 anos do CRUB, assim, todas as ações 

realizadas pelo Conselho entre maio de 2015 e abril de 2016 farão alusão ao seu Jubileu de 

Ouro. 
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Novo Site do CRUB 

O presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado, lançou, no dia 30 de junho de 2015, em 

Brasília, o novo site da entidade (http://www.crub.org.br/). No intuito de tornar a comunicação 

mais ágil e funcional, o CRUB modificou o layout do site, migrando para uma plataforma 

mais moderna. Com  isso, o portal do Conselho inaugurou uma fase muito mais interativa 

entre a entidade, suas associadas e seus parceiros. 

O novo site faz uma viagem no tempo ao trazer as principais ações dos ex-presidentes 

do CRUB, além de ter um espaço destinado às publicações da entidade. Agora, a página do 

facebook do Conselho está conectada diretamente ao portal, possibilitando o acesso direto 

à rede social da Entidade. 

O novo site do CRUB, além de esteticamente aprimorado, almeja difundir um amplo 

espaço para suas associadas e parceiros. Essa mudança na plataforma, faz parte de um processo de 

melhoria das ações de comunicação e publicidade da entidade. 
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Ministério da Educação (MEC) 

• A secretária executiva do Conselho de Reitores, Fernanda Póvoa, participou no dia 3 

de fevereiro de 2014, no Palácio do Planalto, da cerimônia de posse do novo ministro de 

Estado da Educação, José Henrique Paim. Na ocasião, a Presidenta da República, Dilma 

Rousseff, empossou os novos ministros ae Estado da Casa Civil, da Educação, da Saúde 

e da Secretaria de Comunicação Social. No mesmo dia, a secretária executiva participou 

da cerimônia de transmissão de cargo ao ministro José Henrique Paim, realizada no 

Ministério da Educação. 

• No dia 1" de abril de 2014, o CRUB esteve presente na reunião anual do Grupo 

I ntersetorial de Coordenação (GIC), do Ministério da Educação, o qual é membro desde 

1982. O objetivo da reunião foi a apreciação e aprovação dos projetos propostos pelas 

unidades do MEC, assim como as ações de execução direta da Organização das Nações 

Unidas para a educação, a ciência e a cultura (UNESCO) para o período 2014/2015. 

• No dia 26 de agosto de 2014, o Ministro da Educação, José Henrique Paim, recebeu, no 

Ministério da Educação, em Brasília, o presidente do Conselho de Reitores, reitor Wolmir 

Amado (PUC Goiás), o vice-presidente, reitor Benedito Guimarães (UPM), além dos membros 

dos conselhos deliberativo e fiscal do CRUB, reitores Gilberto Selber (UNIAN-SP), Pe. Josafá 

de Siqueira (PUC-Rio), Marcos Fernando Ziemer (ULBRA), Gilberto Garcia (UCB/DF), 

Arlindo Viana (UVA/RJ), reitora Luciane Pereira (UnG), professor Julio Cesar, ex-reitor e 

membro honorário associado ao CRUB, e a secretária executiva do CRUB, Fernanda Torres 

Póvoa. 



Minis:ro Paim recebe publicação do CRUB 

Foto. Alberto Ruy 

Durante o encontro, os reitores apresentaram ao Ministro Paim, pontos importantes para 

a educação superior que vêm sendo discutidos no CRUB, dentre eles: a melhoria da Educação 

Básica, via universidades, o sistema de avaliação do ensino superior, a publicação do edital 

dos novos cursos de medicina, a discussão do marco regulatório dos cursos de Pós-graduação 

Lato Sensu, dentre outros assuntos ligados à educação superior. 

• No dia 4 de agosto de 2014, a convite do Ministério da Educação, a secretária executiva do 

CRUB, Fernanda Póvoa, representou o Conselho na cerimônia de lançamento do portal 

do Plano Nacional de Educação (PNE) - Planejando a Próxima Década, em Brasília. O 

evento contou com a participação dos ministros da Educação, Henrique Paim, e da 

Ciência, Tecnologia e Inovação, Clelio Campolina Diniz, de secretários do MEC e de 

representantes de entidades ligadas à área educacional. 

• O Presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado, participou no dia 02 de dezembro de 

2014 de audiência com o Ministro de Estado da Educação, Henrique Paim. A audiência foi 

uma iniciativa do Fórum das Entidades Representativas do Ensino Superior Particular, que 

na oportunidade estendeu o convite ao CRUB. O objetivo do encontro foi debater a 

educação superior particular, além de tratar sobre a questão dos marcos regulatórios 

dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu, e da Educação a Distância - EAD. 



Diretoria.  do CRUB em audiência 

com o Miniistro Cid Gomes 

Fotos: Alberto Ruy 

• No dia 09 de fevereiro de 2015 a diretoria do Conselho de Reitores, se reuniu com o 

Ministro da Educação, Cid Gomes para audiência. Na ocasião o Presidente do CRUB, reitor 

Wolmir Amado (PUC Goiás) apresentou o cofegiado e colocou o CRUB à disposição das 

ações desenvolvidas pelo Ministério da Educação. Foram entregues ao Ministro três 

documentos elaborados pelo Conselho de Reitores, um com propostas para a educação 

básica, outro que trata sobre o marco regulatório dos cursos de Pós-graduação Loto 

Sensu, e a "Carta de São Paulo". Os reitores apresentaram outras demandas ao Ministro, 

dentre elas o FIES. 

A audiência do CRUB com o Ministro aconteceu no MEC e teve a participação do 

secretário executivo da pasta, Luiz Claudio, da secretária de regulação e supervisão da educação 

superior do MEC, Marta Abram°, e da secretária-substituta de educação superior; Adriana 

Weska. Além do presidente do Conselho, reitor Wolmir Amado, e outros membros da 

Diretoria do CRUB, reitor Benedito Guimarães (UPM), reitor Pe. Josafá de Siqueira (PUC-Rio), reitora 

Marlene Salgado (UNIVERSO), reitor Marcos Ziemer (ULBRA), reitor Gilberto Garcia (UCB), 

o vice-reitor da Universidade Estácio de Sá, João Barroso, e o superintendente de Relações 

Institucionais da UNIT, lhanmark Damasceno, que na ocasião representaram seus reitores, 

também membros da diretoria, e a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa. 

Participaram da audiência também, a convite do CRUB, representantes das associações 

dos segmentos universitários, estando presentes as seguintes instituições: ANUP, ABRUC, 

ANDIFES, ANEC, ABIEE, e o COMUNG. 



CRUB presente na posse do Ministro 

da Educação Janine Ribeiro 

Foto: Fernando Pinto 

• No dia 16 de abril de 2015, o CRUB participou da reunião do Grupo Intersetorial de 

Coordenação (GIC), do Ministério da Educação, o objetivo da reunião foi a apreciação 

e aprovação dos projetos propostos pelas unidades do MEC, assim como as ações de 

execução direta da UNESCO, para o período 2015/2016 . 

• A diretoria do CRUB participou, no dia 06 de abril de 2015, no Palácio do Planalto, em 

Brasília, da cerimônia de posse do professor Renato Janine Ribeiro como o novo ministro 

da Educação. O presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), juntamente com 

os reitores membros da diretoria do Conselho, Pe. Josafá de Siqueira (PUC-Rio), Benedito 

Guimarães (UPM), Marcos Ziemer (ULBRA), Arlindo Vianna (UVA/RJ) e Ronaldo Mota 

(Estácio de Sá), e a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, prestigiaram a solenidade 

de posse do novo ministro. No mesmo dia, no período da tarde, o CRUB participou da 

solenidade de transmissão de cargo a Renato Janine, no Ministério da Educação. 

• A diretoria do Conselho de Reitores participou, no dia 02 de junho de 2015, em Brasília, de uma 

audiência com o Ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro. O presidente do CRUB, reitor 

Wolmir Amado, apresentou alguns temas que já vem sendo desenvolvidos em conjunto com 

o MEC, dentre eles: o documento que consta as propostas do Conselho para melhoria da 

Educação Básica, as diretrizes para regulação dos cursos de pós-graduação latu sensu 

e a revisão da avaliação da Educação Superior O presidente destacou a importância do MEC 

rever a estrutura e o papel do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade). 



Além do Ministro da Educação, Renato Janine, participaram da audiência o secretário executivo da 

pasta, Luiz Claudio, o secretário de Educação Superior do MEC, Jesualdo Farias, a secretária 

de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Marta Abramo, o presidente 

do CRUB, reitor Wolmir Amado, e os reitores Benedito Guimarães (UPM), Jouberto Uchôa 

(UNIT), Marcos Ziemer (ULBRA), Luiz Pedro Jutuca (UNIRIO), Ronaldo Mota (Estácio de Sá), 

Aldo Bona (UNICENTRO), João Otávio (UNIFEOB), a professora Elizabeth Guedes, vice-presidente 

da ANUP o professor Julio Cesar, ex-reitor e membro honorário associado ao CRUB, e a 
secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa. Participaram também da audiência, a convite 

do CRUB, os seguintes representantes das associações dos segmentos universitários: ANUP, 

ABRUC, ANEC e ABIEE. 

Ministério da Defesa 

• O Conselho de Reitores participou em abril e maio de 2014, de duas reuniões do Comitê 

de Orientação e Supervisão do Projeto Rondon (COS), o CRUB é membro desde 2005. O 

objetivo desses encontros foi debater a viabilização do processo de seleção das propostas 

de trabalho das Instituições de Ensino Superior que participariam da Operação de julho de 

2014 e o lançamento do convite para as operações de janeiro de 2015, bem como as 

avaliações destas propostas. 

• No dia 2 de agosto de 2014, o CRUB participou da cerimônia de encerramento da 
Operação Guararapes, extensão do Projeto Rondon, do Ministério da Defesa, realizada em 

Recife. Estiveram presentes docentes e os alunos que participaram nas duas semanas 

das operações nos municípios do Recife e partilharam suas experiências como rondonistas. 

Também foram entregues os certificados e troféus em homenagem àqueles que abdicaram 
seus dias de férias para se dedicar à cidadania e ajudar os que necessitam de um 
cuidado especial. 

• No dia 18 de agosto de 2015, o Conselho de Reitores participou da reunião do COS 

que discutiu a reestruturação do Comitê de Orientação e Supervisão do Projeto Rondon. 

Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) 

• No dia 22 de novembro de 2013, o CRUB participou de reunião, na Secretaria de Regulação 
e Supervisão da Educação Superior, que tratou os principais pontos da expansão da 

internacionalização da ciência e tecnologia, da inovação no âmbito do Programa 



Ciências Sem Fronteiras. 

• No dia 27 de março de 2014, a secretaria executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, compareceu ao 

Ministério da Educação para participar de audiência Pública que objetivou esclarecer os 

procedimentos para autorização do funcionamento dos cursos de Medicina das instituições 

de educação superiores privadas. 

• No dia 10 de setembro de 2014, o Conselho de Reitores, por meio da representação de 

sua secretária executiva, Fernanda Póvoa, participou de Audiência Publica promovida pela 

SERES/MEC, em Brasília. Na ocasião, a diretora de regulação da educação superior da 

SERES, Maria Rosa Loula, apresentou os principais procedimentos acerca do edital para 

autorização de funcionamento de curso de Medicina. 

• A convite da Secretária de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Marta 

Abramo, o CRUB participou, no dia 24 de março de 2015, de uma reunião que tratou sobre 

um possível edital para os cursos de licenciatura, com a finalidade de se criar um novo 

modelo de licenciaturas para o país. A Comissão de reitores do CRUB, que está realizando 

um estudo sobre a melhoria dos cursos de licenciaturas e a formação de professores, 

esteve presente na referida reunião, representada pelo reitor Marcos Ziemer (ULBRA) e o 

Prof. Edgar Lyra, da PUC-Rio, acompanhados pela secretária executiva do CRUB, Fernanda 

Povoa. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

No dia 16 de junho de 2014, o CRUB participou de reunião no INEP com a Diretora de 

Avaliação da Educação Superior do INEP Claudia Griboski. Na ocasião, os representantes 

do CRUB, reitor da ULBRA, Marcos Fernando Ziemer, e a secretária executiva do CRUB, 

Fernanda Póvoa, apresentaram contribuições para subsidiar debates futuros sobre os 

sistemas de avaliações e a internacionalização do ensino superior. 

Na oportunidade, foi entregue ao INEP a "Carta de São Paulo", que foi elaborada como 

forma de dar corpo às demandas em torno do debate sobre as avaliações do Exame Nacional 

de Desempenho de Estudantes (ENADE) e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). 

• O CRUB participou, no dia 08 de outubro de 2014, do IV Encontro Nacional do Censo da 



Educação Superior, em Brasília. O encontro, promovido pelo INEP apresentou os principais 

resultados do Censo da Educação Superior de 2013 e teve a participação de Instituições de 

Ensino Superior (IES), entre públicas e privadas. 

Foram debatidos, também, temas relacionados à avaliação, às perspectivas do Censo e do 

ENADE, como também aos Indicadores de Qualidade. A secretária executiva do CRUB, Fernanda 

Póvoa, representou o Conselho neste evento. 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

O CRUB, no dia 15 de outubro de 2014, participou da cerimônia de entrega do Prêmio 

Almirante Álvaro Alberto para Ciência e Tecnologia, em Brasília. O premiado desta edição 

foi o Bioquímico, Prof. Dr. Walter Colli, que recebeu a maior honraria conferida a um 

cientista brasileiro. A grande área do conhecimento contemplada na edição 2014 do 

prêmio foi Ciências da Vida. 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

No dia 20 de janeiro de 2014, a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, se reuniu 

com a diretoria de relações internacionais da CAPES. No encontro, o Coordenador-Geral 

de Bolsas e Projetos, Luis Felipe de Miranda, e a Coordenadora de Projetos, Vanessa 

Araújo, receberam a secretária para discutirem sobre o Programa Ciências Sem 

Fronteiras. 

Conselho Nacional de Educação (CNE) 

A secretária executiva do Conselho de Reitores, Fernanda Póvoa, participou no dia 26 

de fevereiro de 2014, da audiência pública sobre a análise e revisão das diretrizes 

curriculares nacionais do curso de graduação em medicina, promovida pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE). Na ocasião foi realizada uma mesa redonda, com a presença 

de representantes de entidades ligadas à formação médica e estudantes de medicina, 

que tiveram a oportunidade de apreciar e manifestar sobre a proposta elaborada pela 

comissão do CNE. Essa revisão das atuais diretrizes curriculares deu-se devido às 

orientações da Lei n° 12.871/2013, que instituiu o Programa Mais Médicos, que tem como 

finalidade formar recursos humanos na área médica para o Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

• O CRUB participou, no dia 6 de junho de 2014, da Audiência Pública do CNE, que tratou 



Posse dos Conselheiros do CNE 
Foto.  Bruno Maranhão/ANEC 

sobre a revalidação de diplomas de cursos de graduação e o reconhecimento de 

diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), expedidos por 

estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. A reunião teve como objetivo apresentar 

e discutir o documento referência que estabeleceria normas e procedimentos acerca da 

revalidação e do reconhecimento de títulos emitidos no exterior. 

• O CRUB participou no dia 04 de agosto de 2014 da audiência pública do 

Conselho Nacional de Educação, em Brasília que debateu o documento sobre o 

marco regulatório dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu Especialização. Na ocasião 

os conselheiros ouviram mais de 70 representantes de entidades ligadas ao meio 

acadêmico e ao desenvolvimento científico e tecnológico, eles apresentaram 

sugestões e críticas que serão analisadas pela comissão responsável pelo novo marco 

regulatório. 

• A secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, no dia 7 de outubro de 2014, 

compareceu à posse dos novos conselheiros do CNE na qual o conselheiro, Prof. 

Gilberto Garcia, reitor da Universidade Católica de Brasília e membro do conselho 

deliberativo do CRUB, foi eleito presidente do Conselho Nacional de Educação para o 

biênio 2015-2016. 

• O CRUB, no dia 7 de novembro de 2014, participou de Audiência Pública do CNE que tratou 

sobre a elaboração de diretrizes ao processo de regulação e avaliação da Educação a 

Distância. 



Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

• O Conselho de Reitores participou,no dia 28 de novembro de 2014, do curso Gestão 

Operacional do Fies, que teve como objetivo capacitar os profissionais das Instituições 

de Ensino Superior Privadas que atuam no atendimento de estudantes interessados 

em contratar o Fundo de Financiamento Estudantil. Durante o evento, representantes de 

entidades mantenedoras tiveram acesso a informações sobre o conteúdo do curso e às 

ferramentas da plataforma e-FNDE, ambiente virtual no qual serão disponibilizadas as aulas. 

Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) 

• No dia 16 de abril de 2014, o reitor da Universidade Católica de Brasília e membro do 

conselho deliberativo do CRUB, Afonso Gaivão, passou a integrar o Conselho Assessor 

da Embrapa. 

Fórum Nacional de Educação (FNE) 

• O CRUB participou, entre os dias 19 e 23 de novembro de 2014, em Brasília, da 2° Conferência 

Nacional de Educação (CONAE). O evento teve como tema central "O Plano Nacional de 

Educação na Articulação do Sistema Nacional de Educação: Participação Popular, 

Cooperação Federativa e Regime de Colaboração". O Conselho de Reitores, por meio, de 

sua secretária executiva, Fernanda Póvoa, e de seu assessor de comunicação, Fernando 

Pinto, participaram os dois dias da Conae como observadores nos eixos e também como 

expositores em um stand que acolheu os conferencistas durante todo evento, com variadas 

publicações do CRUB e das associações dos segmentos e associados. 

Senado Federal 

• O CRUB participou, no dia 21 de maio de 2014, no Plenário do Senado Federal, da Sessão 

Solene do Congresso Nacional destinada a homenagear o Padre José de Anchieta, 

canonizado no dia 3 de abril de 2014. A sessão solene foi presidida pelo Deputado Federal, 

Gabriel Chalita (PMDB/SP), e contou com a participação dos Deputados José Linhares 

(PP/CE) e Lelo Coimbra (PMDB/ES), do Núncio Apostólico do Brasil, Dom Giovanni d'Aniello, 

do Cardeal e Arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer, do Secretário Geral da 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, Dom Leonardo Ulrich Steiner, e do Provincial 

do Brasil da Companhia de Jesus, Pe. Afonso Carlos Palácio Larrauri. 



10 anos do 
SINA ES 

Seminário 10 anos do Sinaes 
Foto Zeca Ribeiro/Côn-ura dos 

Deputados 

4r>  44110b.ã. Lera 

li 
' 

A secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, participou no dia 5 de agosto de 2015, 
de um debate, promovido pela Comissão de Educação, sobre os programas de incentivo 
à educação do Governo Federal: Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), Programa 
Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), Ciência sem Fronteira e 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID). 

Câmara dos Deputados 

No dia 12 de novembro de 2013, o Conselho de Reitores esteve presente na Comissão 

de Educação da Câmara dos Deputados em Brasília, para participar de uma Audiência Pública 

que discutiu a utilização dos royalties do petróleo para valorização dos profissionais da 

educação. 

O CRUB participou, no dia 25 de fevereiro de 2014, na Câmara dos Deputados, em Brasília, 

do debate organizado pela comissão especial que analisou o Plano Nacional de Educação 

(PNE - PL 8035/10). O intuito do debate foi discutir com os representantes do setor as 

mudanças feitas no texto pelo Senado. Na ocasião, o CRUB foi representado pelo advogado e 

professor, Julio Cesar da Silva, ex-reitor e membro honorário associado ao CRUB. Além 

dele, a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, e o assessor de comunicação do 

Conselho, Fernando Pinto, acompanharam os debates na Câmara. 

• No dia 22 de abril de 2014, o CRUB participou de audiência na Câmara dos Deputados que 

discutiu a aprovação do texto base do PNE-PL 8035/10. 

• No dia 27 de maio de 2014, o CRUB participou do seminário "10 Anos do SINAES: Avanços 

e Desafios da Avaliação da Educação Superior", promovido pela Comissão de Educação 
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da Câmara dos Deputados. Os parlamentares e representantes do governo e das entidades 

ligadas ao ensino superior debateram os dez anos de existência do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Na ocasião, o reitor da ULBRA e membro do 

corpo Diretivo do Conselho de Reitores, Marcos Fernando Ziemer, representou o presidente 

do CRUB na mesa que debateu sobre a evolução do sistema de avaliação da educação 

superior da Lei n° 9.131, de 1995, à Lei n° 10.861, de 2004. 

• No dia 3 de junho de 2014, a convite da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, 

Pesquisa e Inovação da Câmara dos Deputados,o CRUB participou de uma reunião 

pública que debateu "A Revisão do Marco Legal de CT&I — Balanços e Perspectivas". Na 

ocasião, o reitor da Universidade Católica de Brasília (UCB) e membro do corpo Diretivo 

do CRUB, Afonso Celso Gaivão, foi um dos debatedores que discutiu o tema com os 

parlamentares, representantes dos ministérios, consultores, assessorias e entidades mais 

diretamente envolvidos no tema. 

• No dia 4 de março de 2015, a secretária executiva, Fernanda Póvoa, participou de uma 

seção na Câmara dos Deputados que tratou sobre o projeto de Lei n° 4372/2012 que cria 

o Instituo Nacional de Supervisão e Avaliação da educação Superior (INSAES). 

• A convite do presidente da Associação Brasileira de Instituições Educacionais Evangélicas 

(ABIEE), reitor Benedito Guimarães Aguiar (UPM), o presidente do CRUB, reitor Wolmir 



Amado, participou, no dia 12 de maio de 2015, de uma audiência com o presidente da 

Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Os reitores apresentaram algumas 

demandas do setor, dentre elas: o projeto de lei 10.861, que institui o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a Certificação de Entidades Beneficentes 

de Assistência Social (CEBAS), a situação dos contratos do Fundo de Financiamento 

Estudantil (Fies), e, por último, expuseram a preocupação das entidades sobre o atual 

processo de avaliação das Instituições de Ensino, bem como o dos seus cursos ofertados. 

• No dia 13 de agosto de 2015, o vice-presidente do Conselho de Reitores, reitor da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie (UPM), Prof. Benedito Guimarães Aguiar Neto, representou o 

Colegiado em uma audiência pública na Câmara dos Deputados que debateu sobre os 

indicadores de avaliação e qualidade da Educação Superior Tal audiência foi promovida 

pela Comissão de Educação da Câmara por meio da Subcomissão Permanente de 

Indicadores e Qualidade da Educação. 

Em sua fala, o vice-presidente do CRUB, reitor Benedito Aguiar, destacou o trabalho realizado 

pelo Conselho de Reitores em prol da melhoria do sistema de avaliação da Educação Superior O 

reitor também falou do excessivo peso conferido ao Enade no Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Sinaes). Benedito afirmou que "o Enade se tornou protagonista do Sinaes", 

o que ele considera um problema. "O Enade é um processo altamente vulnerável porque a 

avaliação fica sob responsabilidade do aluno", afirmou o reitor Além dos parlamentares presentes, 

participaram da audiência representantes do MEC, do INEP da ANACEU, da ABMES, da FENEP e 

do setor de educação superior 

Supremo Tribunal Federal (STF) 

• No dia 02 de junho de 2015 o presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado, juntamente com 

os reitores membros da diretoria do Conselho participaram, em Brasília, de uma reunião 

convocada pela a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cármen 

Lúcia. 

Na ocasião a ministra do STF, Cármen Lúcia apresentou a Campanha Nacional "Justiça 

pela Paz em Casa", projeto este idealizado pela própria ministra. Ela discorreu sobre os 

assustadores números da violência contra a mulher no Brasil, além de falar das ações que estão 

sendo desenvolvidas para combater esse tipo de crime e diminuir as estatísticas. 

A Campanha Nacional "Justiça pela Paz em Casa" conta com a participação de todos os 

Tribunais de Justiça do país e promoveu ações concentradas ao longo da semana de 9 a 13 

de março a fim de agilizar audiências e julgamentos de processos que envolviam violência 
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ou grave ameaça contra a mulher. Na opor-

tunidade, a ministra propôs uma parceria com 

o CRUB e suas Instituições filiadas para a 

realização de um trabalho social contra a violência 

à mulher. A ideia é levar essa temática para 

dentro da universidade e trabalhar junto com 

os futuros profissionais. 

A ministra propôs ao CRUB, ainda, um trabalho 

conjunto, primeiramente, nos cursos de Direito, 

Psicologia e Serviço Social, preparando os futuros 

profissionais para atuarem em torno da temática 

da violência contra a mulher. 

Participaram desta reunião no STF o presidente 

do CRUB, reitor Wolmir Amado, e os reitores 

Benedito Guimarães (UPM), Jouberto Uchôa 

(UNIT), Marcos Ziemer (ULBRA), Luiz Pedro 

Jutuca (UNIRIO), João Otávio (UNIFEOB), o 

professor Julio Cesar, ex-reitor e membro hon-

orário associado ao CRUB, e a secretária exec-

utiva do CRUB, Fernanda Póvoa. Além dos rep- 

resentantes das associações dos segmentos universitários que participaram da reunião a convite 

do CRUB, estiveram presentes as seguintes instituições: ANUP, ABRUEM, ABRUC, ANEC e ABIEE. 

• O presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado, e as entidades representativas dos segmentos 

assinaram, no dia 3 de agosto de 2015, juntamente com a ministra do STF, Cármen Lúcia, 

o Protocolo de Compromisso entre o CRUB, as entidades e a ministra do STE Na ocasião, foi 

entregue pelo CRUB um documento preliminar com as ações que vem sendo desenvolvidas 

pelas Instituições associadas ao Conselho de Reitores no tocante ao combate à violência 

doméstica e busca pela paz social. 

O objetivo é levar a campanha Justiça pela Paz em Casa para diferentes espaços na luta 

contra a violência doméstica. Junto com os Tribunais de Justiça de todo o país, a campanha 

deverá, a partir da parceria com o Conselho de Reitores, contar com o apoio de instituições 

de ensino superior em todas as regiões do Brasil. 

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) 

• No dia 3 de agosto de 2015, o presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado, esteve 



Logo da campanha Nacional 
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presente no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) para participar da 

solenidade de lançamento da 2° edição da Campanha Nacional Justiça pela Paz em Casa. 

A cerimônia aconteceu no auditório Sepúlveda Pertence, térreo do Fórum de Brasília, e 

contou com a presença da ministra Cármen Lúcia, do STF, mentora e idealizadora da 

Nossa justa causa 
campanha de âmbito nacional, e demais autoridades do poder judiciário. 

Fórum de Assessorias Parlamentares de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação 

(Foru mCTI E) 

• O Conselho de Reitores sediou, no dia 13 de março de 2014, na sua sede provisória, a 

reunião mensal do Fórum de Assessorias Parlamentares de Ciência, Tecnologia, Inovação 

e Educação (ForumCTIE). O Fórum é composto por entidades de Ciência, Tecnologia, 

Inovação e Educação, que, através de seus representantes, empreende esforços para 

contribuir para o cenário da inovação e educação no país. A secretária executiva do 

Conselho de Reitores, Fernanda Póvoa, e o assessor de comunicação do CRUB, Fernando 

Pinto, representam o Conselho de Reitores no Fórum. As reuniões do ForumCTIE ocorrem 

mensalmente e têm por objetivo articular a presença constante e a execução de ações 

otimizadas em prol do fortalecimento da imagem desse segmento junto ao Congresso 

Nacional pela prática da informação e esclarecimento, à vista do potencial que apresenta 

para contribuir com o aperfeiçoamento do processo legislativo. 

No dia 9 de outubro de 2014, o CRUB recebeu, em sua sede provisória, em Brasília, o 

ForumCTIE - Fórum de Assessorias Parlamentares de Ciência, Tecnologia, Inovação e 

Educação para a reunião mensal do grupo. 



• No dia 9 de julho de 2015, o CRUB sediou o Seminário "Subsídios para uma agenda 

compartilhada de CT&/" que contou com a participação da Deputada Federal Luciana 

Santos (PCdoB/PE), do Secretário de Políticas e Programas de Pesquisa e Desenvolvimento 

do MCTI, Jailson Bittencourt de Andrade, do Vice-Chefe de Tecnologia de Informação e 

Comunicação do Departamento de Ciência e Tecnologia do Comando do Exército, General de 

Divisão Santos Guerra, do Diretor do CNPq, Marcelo Marcos Morales, e do Gerente 

de Projetos do Departamento de Fomento a Inovação do MDIC, Igor Manhães Nazareth, 

além dos integrantes do ForumCTIE. Este evento foi uma promoção do Comitê Executivo 

do Fórum de Assessorias Parlamentares de CT&I, com o apoio do CRUB. 

Instituto Euvaldo Lodi (IEL) 

• No dia 27 de maio de 2014, a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, participou, em 

Brasília, da 125a Reunião extraordinária do Conselho Superior do IEL. 

• O CRUB esteve presente, no dia 16 de dezembro de 2014, na 127a Reunião do Conselho 

Superior do Instituto Euvaldo Lodi, em Brasília. 

• No dia 08 de junho de 2015, o CRUB participou da 128a Reunião do Conselho Superior 
do IEL, que teve por objetivo a apresentação das atividades do IEL - Núcleo Central 
(exercício de 2014), e a apreciação do processo de prestação de contas das atividades, 
acompanhado do parecer dos auditores independentes. 

• No dia 11 de agosto de 2015 o CRUB participou da 129a Reunião do Conselho Superior 
do Instituto Euvaldo Lodi, em São Paulo. 

Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (ANPROTEC) 

• No dia 23 de setembro de 2014, ocorreu, em Belém, a abertura do XXIV Seminário 

Nacional de Parques Tecnológicos e Incubadoras de Empresas. Com  o tema "Fronteiras do 

empreendedorismo inovador: novas conexões para resultados", o evento reuniu diversas 

atividades para promover o intercâmbio de informações entre agentes do movimento 

das 27 unidades federativas e de 14 países. O Conselho de Reitores foi representado pela 

reitora Ana Célia Bahia, da Universidade da Amazônia. 



AÇÕES 

INTERNACIONAIS 

• O Conselho de Reitores participou, entre os dias 17 e 18 de outubro de 2013, no Ministério 

da Educação em Brasília, do Seminário Brasil-União Européia, que abordou a temática da 

mobilidade acadêmica, a internacionalização e inovação. O CRUB foi representado neste 

ato pela secretaria executiva. 

• No dia 18 de outubro de 2013, a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, se reuniu, 

em Brasília, com o secretario executivo da AUGM (Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo), Álvaro Maglia. Na ocasião eles avaliaram as ações do Projeto Alfa Puentes. 

• Em missão ao Brasil, o Presidente do Conselho de Reitores da Polônia (CRASP), prof. 

W:eslaw Bany's, veio ao CRUB, no dia 21 de outubro de 2013, para assinar o Convênio de 

Cooperação entre as duas entidades, além de discutir temas referentes ao desenvolvimento 

de novas redes de pesquisa com o Brasil. O CRUB foi representado na solenidade por seu 

membro honorário, prof Cícero Gontijo. Participaram ainda do evento a secretária executiva 

do CRUB, Fernanda Póvoa, o secretário Executivo da ABRUC, José Carlos Aguilera, o 

assessor internacional da Universidade Católica de Brasilia (UCB), prof. Creomar de 

Souza, os reitores Stanislaw Bielecki e Marcin Palys, da Lodz University e University 

of Warsaw, respectivamente, o embaixador da Polônia no Brasil, Sr. Andrzej Braiter, o 

primeiro conselheiro, Sr. Marceli Minc, a terceira secretária, Sra. Anna Józefowics, e a 

cônsul, Sra. Dorota Bogutyn. 

e 



CRUB assina convênio ce cooperação com 

o Conselho de Reitores da Polônia 

Foto: Alberto Ruy 

• O vice-presidente do CRUB, reitor Jouberto Uchôa de Mendonça (UNIT), juntamente 

com a secretária executiva do Conselho, Fernanda Póvoa, participaram nos dias 11 e 12 de 

novembro, do Seminário: "O Impacto da Globalização e das novas tecnologias na Educação 

Superior", promovido em Brasília, pela lAUP (International Association of Universdy Presidents) 

e o Centro Universitário IESB. 

• A secretária executiva do CRUB e sócia do projeto Alta Puentes no Brasil, Fernanda Póvoa, 

e a professora da Universidade de Brasília (UnB), Ana Flávia Barros, viajaram para a 

cidade de Montevidéu, no Uruguai, entre os dias 13 e 16 de novembro, por ocasião 

do 	Workshop do Alfa Puentes. 

• A convite do Projeto Alfa Puentes, a secretária executiva do CRUB esteve presente entre 

os dias 2 e 4 de dezembro de 2013, na cidade de Cartagena de Indias, na Colômbia, 

para participar da II Conferência Bi-regional: Uma parceria Europa-América Latina 

de Universidades Inovadoras e sustentáveis. A Conferência contou com quatro sessões: 

Números que contam - Informação e tomada de decisão em vários domínios do ensino 

superior; Respondendo às necessidades relacionadas com o conhecimento e as sociedades 

de aprender hoje e amanhã; Mark e instrumentos para os sistemas educativos diversos; e, 

finalmente, a internacionalização - Estratégias, programas e prioridades. 



• No dia 12 de dezembro de 2013, o CRUB participou do Diálogo de Alto Nível Brasil-França 

em Educação, que ocorreu no auditório do Ministério da Educação em Brasília. Na ocasião, 

o Presidente francês, François Hollande e o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, 

apresentaram um balanço da tradicional cooperação educacional entre os dois países, 

além de formalizar importantes parcerias educacionais. 

• O CRUB participou do primeiro workshop do projeto Alisios, que ocorreu entre os dias 

28 e 30 de janeiro de 2014, em Bruxelas na Bélgica. O projeto Alisios é voltado para 

a promoção de internacionalização das instituições de ensino superior, com foco nas 

relações entre entidades europeias e brasileiras. No evento, o reitor Afonso Celso Gaivão, 

da Universidade Católica de Brasília, representou o CRUB e proferiu uma palestra sobre 

o aprimoramento da colaboração da Europa com países de outros continentes, tomando 

como base o programa brasileiro Ciência Sem Fronteiras. 

• No dia 17 de março de 2014, a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, se reuniu 

com a assessora de relações internacionais do Ministério da Educação, Aline Damasceno, 

para discutir sobre uma missão de reitores e a NAFSA. 

• No dia 09 de abril de 2014, em visita ao Brasil, a representante da American Councils for 

International Education, Sra. Kirsten Brecht, se reuniu com a secretária executiva do CRUB, 

Fernanda Póvoa, para discutir estratégias de parceria entre as duas Entidades. 

• O Ministério da Educação, em parceria com a FAUBAI (Associação de Assessorias de 

Instituições de Ensino Superior Brasileiras para Assuntos Internacionais) realizou, no dia 11 

de abril de 2014, o encontro Diálogos Internacionais. Foi discutido o tema "O conceito da 

internacionalização em educação superior: tendências e desafios", com o Professor Hans 

de Wit, especialista em internacionalização. A secretária executiva do CRUB, Fernanda 

Póvoa, participou do referido encontro. 

• No dia 18 de abril de 2014, o Conselho de Reitorese a Universidade de Brasília (UnB) 

realizaram a apresentação do livro "La subregión Dei Mercosur y La movilidad acadêmica 

— Estado de situacion, propuestas y orientaçones desde El Proyecto Alfa Puentes". O 

evento contou com a participação da secretária executiva do CRUB e sócia do projeto 

Alfa Puentes no Brasil, Fernanda Póvoa, da professora da UnB e redatora do livro, Ana 

Flavia Barros, e da vice-reitora da UnB, Sônia Nair Báo. 



III Encontro Internacional 

de Reitores Universia 

Foto: Divulgação/Universio 

• No dia 23 de abril de 2014, a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, participou de 

uma reunião com o presidente da FAUBAI, José Celso. O objetivo do encontro foi discutir 

estratégias de parceria entre o CRUB e a FAUBAI. 

• O Conselho de Reitores realizou, no dia 24 de junho de 2014, em Brasília, a primeira 

reunião da sua Comissão de Internacionalização. O objetivo desta comissão é realizar um 

trabalho em conjunto com especialistas na área internacional e discutir os temas 

relacionados, como as diretrizes nacionais para a internacionalização do ensino superior 

brasileiro, os sistemas e mecanismos de acreditação internacionais, o alcance da excelência 

acadêmica por meio da internacionalização, os programas de incentivo à iniciação 

cientifica e a mobilidade acadêmica internacional, além de subsidiar os trabalhos 

sobre internacionalização realizados nas Instituições de Ensino Superior e Ministérios. 

A Comissão é composta pela secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, pelo 

presidente da Faubai, José Celso (UNESP), e pelos assessores Profa Cláudia Fortes 

(UPM), Prof. José Alberto Antunes de Miranda (UnilaSalle-Canoas), Profa. Luciane 

Stallivieri (UFSC), e Prof. Leandro Tessler (UNICAMP). 

• O presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), participou no dia 29 de julho 

de 2014, da mesa de debates sobre a "Universidade e os professores", no III Encontro 

Internacional de Reitores Universia no Rio de Janeiro. O presidente discutiu sobre as 

necessidades de apoios, motivações, reconhecimentos e inovações dos professores, além 

dos programas de formação, da carreira, especializações e programa de internacionalização 

dos docentes. 



O reitor Wolmir foi um dos 1.103 reitores que participaram do III Encontro Internacional. 

O encontro é promovido pela rede Universia e tem o objetivo de criar um espaço para 

o debate da Educação Superior no mundo, permitindo, assim, a troca de experiências e o 

contato entre instituições, possibilitando a cooperação com sistemas universitários de outros 

países. 

• Nos dias 11 e 12 de novembro de 2014, a convite da Agência Brasileira de Desenvolvimento 

Industrial (ABDI), o CRUB participou do Seminário Internacional: Indústria para quê? 

Temas, perspectiva, instituições e políticas. O evento ocorreu em Brasília. 

• A Comissão de internacionalização do CRUB realizou, no dia 16 de março de 2015, um 

encontro, em São Paulo, com o objetivo principal de discutir a organização de uma missão 

internacional do CRUB. 

• O CRUB esteve presente em Cuiabá, no Mato Grosso, entre os dias 25 e 29 de abril de 

2015, para participar do 27° Encontro Anual da FAUBAI. Com  o tema central "Criando 

parcerias sustentáveis por meio da internacionalização justa e equilibrada", a Conferência 

da Faubai contou com 6 workshops, 6 conferências plenárias, mais de 40 sessões paralelas 

com um total de 114 apresentações, 80 mesas de matchmaking (para rodadas de encontros entre 

representantes brasileiros e estrangeiros), e 11 estandes de patrocinadores e apoiadores 

expositores. 

O Conselho participou de uma sessão conjunta com a FAUBAI, que, na ocasião, foi 

apresentado o papel do CRUB frente aos desafios da internacionalização da Educação Superior 

no Brasil. Nessa sessão, foram debatidas as diretrizes da Comissão de Internacionalização do 

Conselho de Reitores, e os pontos de vista das universidades públicas e privadas. O reitor da 

Universidade Estácio de Sá, Ronaldo Mota, a secretária executiva do Conselho, Fernanda Póvoa, 

e a Profa Angela Paiva, da PUC-Rio, representaram o CRUB neste ato. 

• Entre os dias 9 e 10 de junho de 2015, ocorreu, em Brasília, o primeiro Fórum de Educação 

Superior Brasil — Austrália. O objetivo do evento foi reunir representantes das Instituições de Ensino 

do Brasil e da Austrália para a troca de experiências, visando à criação de propostas objetivas de 

cooperação internacional para ambas as partes e futuras parcerias entre as Instituições dos dois 

países. 



Participantes do I Fórum de 

Educação Superior Brasil — Austrália 

Foto.  Divulgação/Embaixada da Austrália 

Na oportunidade reitores e representantes das universidades australianas e brasileiras 

debateram seus projetos para a educação e a internacionalização de suas instituições de en-

sino. O Fórum permitiu aos participantes explorar as oportunidades de cooperação internacional 

de suas instituições, bem como a troca de experiência de intercâmbio de alunos entre os 

dois países. As discussões do fórum se concentraram em três temas principais: mobilidade, 

participação da indústria e investigação e pesquisa de treinamento. 

O Fórum foi uma promoção do Departamento de Educação da Embaixada da Austrália 

em parceria com o CRUB e a Universities Australia (entidade representante das trinta e 

nove universidades australianas). 



PLENÁRIAS 

84a Reunião Plenária 

No dia 9 de outubro de 2013, o Conselho de Reitores realizou a 84a Reunião Plenária do 

CRUB, no centro de convenções da Associação Médica de Brasília (AMBr), sob a temática "Para 

a Educação Superior avançar, reforma universitária já". A reunião abordou o papel interventor 
exercido pelo Ministério da Educação quando se trata do cumprimento da autonomia universitária 

e das implicações do não atendimento a esta, e a questão da retomada da Reforma Universitária. 
Também foi feita a Eleição para a diretoria do CRUB — Biênio 2013/2015. 

O Seminário contou com as palestras dos professores Paulo César Duque Estrada, 

representante do Fórum dos Pró-Reitores de Pós-Graduação e Pesquisa (FOPROP), Júlio 
César Silva (Membro associado do CRUB), Daniela Trêjos Vargas, do Fórum de Pró-Reitores de 

Graduação (FORGRAD), e Cléverson Pereira de Almeida, do Fórum de Pró-Reitores de 

Extensão das Universidades Comunitárias (FOREXT). 
Na ocasião, foi realizada, também, uma mesa-redonda com participação de representantes 

das entidades representativas dos segmentos: ABRUC - Pe. Marinoni (UCDB); ABRUEM - reitor 
Haroldo Reimer (UEG); ANDIFES - secretário executivo, Gustavo Balduíno; ANUP - reitora 

Marlene Salgado (UNIVERSO). Os trabalhos da mesa foram coordenados pelo representante 
do Conselho Nacional de Educação (CNE), professor Gilberto Garcia. Após o encerramento 
do Seminário, deu-se início a votação da nova diretoria do CRUB, na qual foi eleita a chapa 
"CRUB Renovado". Em seguida, foi realizada posse da diretoria eleita para o biêniio 2013/2015. 



85a Reunião Plenária do CRUB 

Foto Weslley Cru 

85a Reunião Plenária 

No dia 04 de novembro de 2014 ocorreu na PUC Goiás a 85a Reunião Plenária do CRUB, 

entre os pontos da pauta constou os assuntos administrativos do Conselho, o calendário 

de atividade do CRUB para 2015, a reformulação do Estatuto do Conselho de Reitores, e a 

etapa final da obra da nova sede do Conselho de Reitores. 

86a Reunião Plenária 

No dia 30 de junho de 2015, o Conselho de Reitores realizou, em Brasília, a sua 86a 

Reunião Plenária, ocasião na qual foi realizado o processo eleitoral da nova diretoria do 

Conselho. Além da eleição da nova diretoria para o biênio 2015/2017 ocorreu, ainda, o ato 

solene de descerramento da foto do ex-presidente do CRUB, Dr Ricardo Motta Miranda, 

que passou a integrar a galeria de ex-presidentes da Entidade. A Plenária também contou 

com a palestra "Os desafios e perspectivas da pesquisa e pós-graduação no Brasil", ministrada 

pelo diretor de Avaliação da Capes, Prof. Arlindo Philippi. 

Na reunião, foi feita também a apreciação e aprovação das contas do exercício de 2014 

do Conselho de Reitores, além do lançamento do novo site do CRUB. 



REUNIÕES 

Conselhos Deliberativo e Fiscal 

284a Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

A Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, foi palco da 284a Reunião dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal do CRUB. A reunião ocorreu no dia 10 de fevereiro de 2014 e 

teve por objetivo informar as atividades realizadas pelo o Conselho e as estratégias para 

ampliação dos serviços para os filiados ao CRUB. Na ocasião, também foi discutida a retomada 

dos trabalhos sobre a reestruturação do Estatuto do CRUB e da agenda de próximos eventos 

e assuntos gerais, além dos informes sobre o andamento das obras da nova sede do 

Conselho de Reitores. 

Participaram da reunião o Presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), os 

vice-presidentes, reitores Benedito Guimarães Neto (UPM) e Jouberto Uchôa de Mendonça 

(UNIT), os conselheiros, reitores Gilberto Selber (UNIAN/SP), Ana Célia Bahia (UNAMA), 

Pe. Josafá de Siqueira (PUC-Rio), Isidoro Zorzi (UCS), Luciane Lúcio Pereira (UnG), Afonso 

Galvão (UCB), Márcio de Moraes (UMESP), Marcos Ziemer (ULBRA), e Arlindo Cardarett 

Viana (UVA), o prof. Julio Cesar Silva, membro associado honorário do CRUB, e a secretária 

executiva do Conselho, Fernanda Póvoa. 

285a Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
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No dia em que o Conselho de Reitores comemorou seu 48° aniversário foi realizada em sua 

sede provisória, em Brasília, a 285a reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, que teve 

como pauta principal a avaliação do pré-projeto da nova sede do CRUB. 

No encontro, foi apresentado o pré-projeto do layout interno da nova sede, desenvolvido 

pelo o arquiteto Sérgio Borges, da Atiwa Arquitetura. Também foram discutidos alguns 

assuntos gerais, como a proposta de convênio entre o CRUB e o American Council, que visa 

trabalhar a internacionalização das Universidades filiadas ao CRUB com as Instituições Nortes 

Americanas filiadas ao American Council. Foi apresentada, também, a proposta de parceria entre 

a empresa Samsung e o CRUB, que visa integrar os trabalhos de tecnologia desenvolvidos pela 

empresa com o mundo acadêmico. 

Participaram da reunião o Presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), e os 

reitores Gilberto Selber (UNIAN-SP), Pe. Josafá de Siqueira (PUC-Rio), Roberto Sales (UFF), 

Mário Cesar dos Santos (Univali), Marcos Fernando Ziemer (ULBRA), o vice-reitor da UPM, 

Marcel Mendes, a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, a assessora administrativa e 

financeira do CRUB, Fernanda Guedes Mariani, e o Jornalista do Conselho, Fernando Pinto. Ao 

final dos trabalhos, foi oferecido um almoço em comemoração ao 48° aniversário do Conselho 

de Reitores. 

286a Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

No dia 26 de agosto de 2014, ocorreu a 286a reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

do CRUB, em sua sede provisória, em Brasília. Foram discutidas a definição da data, a temática 

e a programação do próximo fórum de reitores do Conselho, tendo sido apresentado também o 

texto final da revisão do estatuto do CRUB, além de outros assuntos administrativos e gerais 

do Conselho de Reitores. 

Participaram da reunião o Presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), e 

os reitores Benedito Guimarães (UPM), Gilberto Selber (UNIAN-SP), Pe. Josafá de Siqueira 

(PUC-Rio), Marcos Fernando Ziemer (ULBRA), Arlindo Viana (UVA/RJ), reitora Luciane Pereira 

(UnG), professor Julio Cesar, ex-reitor e membro honorário associado ao CRUB, a secretária 

executiva do CRUB, Fernanda Torres Póvoa, e a assessora administrativa e financeira do Conselho, 

Fernanda Guedes Mariani. 



287a Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

O CRUB realizou, no dia 11 de dezembro de 2014, em Brasília, a 287a Reunião dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal. Com  uma pauta extensa, foram tratados os seguintes 

pontos: informações sobre a estrutura da nova sede; aprovação do Plano de Trabalho e 

orçamento para o ano de 2015; apresentação de síntese das atividades desenvolvidas no 

ano de 2014; além de assuntos gerais e administrativos. Na oportunidade, também foram 

indicados novos nomes para os cargos em vacância do quadro de dirigentes da Instituição. 

Participaram da reunião o Presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), os 

reitores Jouberto Uchôa (UNIT), Pe. Josafá de Siqueira (PUC-Rio), Marcos Fernando Ziemer 

(ULBRA), Arlindo Viana (UVA/RJ), reitora Luciane Pereira (UnG), a secretária executiva do CRUB, 

Fernanda Póvoa, e a assessora administrativa e financeira do Conselho, Fernanda Guedes. 

288a Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

No dia 10 de fevereiro de 2015, o CRUB realizou sua primeira reunião de 2015 com sua 

diretoria. Na pauta constavam vários assuntos administrativos, além do ajuste do calendário 

das atividades do Colegiado para o ano. Na ocasião, os reitores fizeram um balanço do 

encontro com o Ministro da Educação, Cid Gomes, e aproveitaram para começar a executar 

as demandas provenientes desta Audiência. Foram constituídos dois grupos de trabalho 

compostos pelos reitores membros da diretoria para tratar sobre os métodos de avaliação 

do ensino superior e a licenciatura. 

A intenção desses grupos de trabalho é que as instituições de ensino, através do CRUB, 

deem sugestões, junto ao MEC, de como melhorar o processo tanto da avaliação como o 

da formação dos docentes. 

Participaram da reunião o Presidente do Conselho, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), e 

os reitores Benedito Guimarães (UPM), Pe. Josafá de Siqueira (PUC-Rio), Marlene Salgado 

(UNIVERSO), Marcos Ziemer (ULBRA), Ronaldo Mota (Estácio de Sá), o superintendente de Relações 

Institucionais da UNIT, lhanmark Damasceno, e a secretária executiva do CRUB, Fernanda 

Póvoa. 

289a Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

No dia 11 de março de 2015 o Conselho de Reitores realizou em Brasília sua 289a Reunião 

dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, na ocasião os conselheiros discutiram as ações conjuntas 

entre o CRUB e as entidades dos segmentos. Além disso, foram tratadas demandas comuns 



junto ao Ministério da Educação. 

Entre os assuntos abordados no encontro, estava a elaboração de um documento com 

propostas de mudanças na Lei do SINAES em questões que envolvem o ENADE e a avaliação 

dos cursos e das instituições de ensino superior. 

Participaram da reunião o Presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), e os 

reitores Benedito Guimarães (UPM), Luiz Pedro San Gil Jutuca (UNIRIO), Jouberto Uchôa 

(UNIT), Pe. Josafá de Siqueira (PUC-Rio), Marcos Ziemer (ULBRA), o professor Julio Cesar, 

ex-reitor e membro honorário associado ao CRUB, e a secretária executiva do Conselho, 

Fernanda Póvoa. 

290 Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 

Foi realizada, no dia 12 de maio de 2015, em Brasília, a 290a Reunião Extraordinária dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal. Na oportunidade, os reitores discutiram sobre as alterações 

no cronograma da nova sede do CRUB, com a inauguração do novo prédio estando prevista 

para o segundo semestre de 2015. Foi decidida, também, a data da Plenária de Eleição do 

Conselho. 

Participaram da reunião o Presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), e os 

reitores Benedito Guimarães (UPM), Pe. Josafá de Siqueira (PUC-Rio), Marcos Fernando 

Ziemer (ULBRA), Antonio Guedes Rangel (UEPB), Gilberto Gonçalves (UCB/DF) e a secretária 

executiva do CRUB, Fernanda Torres Póvoa. 

ASSOCIAÇÕES DOS SEGMENTOS 

• No dia 12 de março de 2015, o CRUB recebeu, em sua sede,os presidentes das 

associações dos segmentos com o intuito de apresentar o plano de trabalho do CRUB 

para o ano de 2015, além de discutir as demandas encaminhadas ao Conselho pelo 

Ministério da Educação (MEC). Os presidentes das associações, bem como seus 

representantes, tiveram ainda a oportunidade de se atualizarem sobre a situação da 

construção da nova sede do CRUB. 

Participaram da reunião o presidente do CRUB, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), o 

presidente da ABIEE, reitor Benedito Guimarães (UPM), a presidente da ABRUEM, reitora 

Adélia Pinheiro (UESC), a reitora Angela Engelbrecht (PUC-Campinas), representando o 

presidente da ABRUC, o secretário executivo da ANDIFES, Gustavo Balduíno, a diretora 

executiva da ANUIR Larissa Martino, a secretária da Câmara de Ensino Superior da ANEC, 

Adriane Lobão, o secretário geral da ABIEE, Afrânio Castro, e o secretário executivo da 
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ABRUC, José Carlos Aguilera. Estiveram presentes ainda os reitores Luiz Pedro San Gil Jutuca 

(UNIRIO), Jouberto Uchôa (UNIT), Pe. Josafá de Siqueira (PUC-Rio), Marcos Ziemer (ULBRA), 

membros da diretoria do CRUB, além do professor Julio Cesar; ex-reitor e membro honorário 

associado ao CRUB, e da secretária executiva do Conselho, Fernanda Póvoa. 

SECRETÁRIOS EXECUTIVOS 

No dia 12 de dezembro de 2013, foi realizada a 2a  Reunião de Secretários Executivos 

das Entidades Representativas dos Segmentos. A reunião teve por objetivo discutir a 

realização de trabalhos conjuntos entre as associações e o CRUB e, também, promover 

a integração e troca de experiências entre estas. Participaram da reunião a secretária 

executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, o secretário executivo da ANDIFES, Gustavo 

Balduíno, o secretário executivo da ABRUC, José Carlos Aguilera, o secretário executivo 

da ABRUEM, Carlos Roberto Ferreira, a diretora executiva da ANUP, Larissa Martino, e o 

secretário geral da ABIEE, Afrânio Castro. 

• Ocorreu, no dia 09 de junho de 2014, a 3a  Reunião de Secretários Executivos das 

Entidades Representativas dos Segmentos. A reunião teve por objetivo a apresentação 

do projeto de layout da nova sede do CRUB, a reformulação do calendário de reuniões 

dos secretários para o ano de 2014, além de discutir sobre os trabalhos em conjunto dos 
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segmentos e a criação de dois Grupos de Trabalho, o de internacionalização e o de 

avaliação. 

Participaram da reunião a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, o secretário 

executivo da ABRUC, José Carlos Aguilera, o secretário geral da ABIEE, Afrânio Castro, o 

secretário executivo da ANEC, Daniel Torres de Cerqueira, a secretária geral da ABRUEM, 

Denize Alencastro, que, na ocasião, representou o secretário executivo da associação, 

Carlos Roberto Ferreira, a assessora institucional da Rede La Salle, Francine Junqueira, e a 

secretária da Câmara de Ensino Superior da ANEC, Adriane Lobão. 

No dia 8 de agosto de 2014, ocorreu na sede da Associação Nacional de Educação 

Católica do Brasil (ANEC), a 4a  reunião dos Secretários Executivos das Entidades 

Representativas dos Segmentos. O encontro teve por objetivo discutir a construção de 

dois documentos conjuntos das entidades, o primeiro sobre a questão do marco regulatório 

da especialização lato Sensu e o segundo sobre a questão do marco regulatório da 

revalidação de diploma e reconhecimento de estudos, além dos assuntos gerais das 

entidades. Participaram da reunião os secretários executivos dos seguintes segmentos: 

CRUB, ANEC, ABRUC, ABIEE, ANDIFES e da Rede La Salle. 

• O CRUB realizou, no dia 8 de maio 2015, a primeira reunião do ano com os Secretários 

Executivos das Entidades Representativas dos Segmentos. A reunião teve como pauta 

temas para um trabalho conjunto entre as entidades, entre eles, a expansão do ensino 

superior, no tocante do orçamento das instituições federais e municipais e o FIES, além 

das Diretrizes Nacionais da Pós-graduação Lato Sensu e do EAD. Participaram da reunião 

a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, o secretário executivo da ANDIFES, 
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Gustavo Balduino, a diretora executiva da ANUP, Larissa Martino, o secretário executivo 

da ABRUC, José Carlos Aguilera, a secretária geral da ABRUEM, Denize Alencastro, e a 

secretária da Câmara de Ensino Superior da ANEC, Adriane Lobão. 

FÓRUM NACIONAL DE REITORES 

2° Fórum de Reitores do CRUB 

O Conselho de Reitores realizou, nos dias 10 e 11 de fevereiro de 2014, o 2° Fórum de 

Reitores do CRUB. O evento ocorreu na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, 

e foi pautado em dois dias de intenso debate sobre a Autonomia Universitária e a situação do 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE). O Fórum reuniu reitores de todo o 

Brasil e contou com a participação das instituições de ensino do estado de São Paulo e das 

demais regiões, além de ter discutido a importância do papel do CRUB no contexto atual da 

Educação Superior brasileira. 

Durante o Fórum, foi realizado um debate sobre as avaliações do ENADE e o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) como forma de buscar propostas 

para a melhoria tanto do ENADE quanto do SINAES, que completa 10 anos em 2014. Nesse 

sentido, foi elaborada uma carta do CRUB como forma de dar corpo às demandas colocadas. 

O 2° Fórum de Reitores foi uma realização do CRUB com apoio da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e das associações: ANDIFES, ABRUC, ABRUEM, ANUP e da ANACEU. 
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3° Fórum de Reitores do CRUB 

O Conselho de Reitores realizou, nos dias 3 e 4 de novembro de 2014, na Pontifícia 

Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), em Goiânia, o seu 3° Fórum de Reitores, que 

reuniu representantes de Instituições de Ensino Superior de todo Brasil e representantes do 

Governo Federal e Estadual dos órgãos ligados à educação. O tema desta edição do Fórum 

foi "Internacionalização: um indutor de qualidade para a Educação Superior Brasileira". 

Durante o evento, foram apresentados diversos estudos de caso de sucessos de 

internacionalização das associadas do CRUB. O professor José Alberto de Miranda falou da 

internacionalização do Unilasalle de Canoas. A PUC Rio, por meio do professor Danilo Filho, 

também expôs o caminho de sucesso da internacionalização na IES. O reitor da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), Orlando Afonso Amaral, falou da internacionalização nas instituições 

federais, já a assessora internacional da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), 

professora Claudia Fortes, falou da experiência do trabalho de internacionalização desenvolvido 

na UPM. 

O 3° Fórum de Reitores foi uma realização do CRUB e da PUC Goiás, com o patrocínio 

do Grupo BHERING e PRAVALER — Bolsas e Financiamentos estudantis, além de contar com o 

apoio da ABRUC, ABRUEM, ANDIFES, ANUP ANACEU, ANEC, ABIEE, FAUBAI e Unilasalle-Canoas/RS. 
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A construção da nova sede foi iniciada no primeiro semestre de 2013 o novo prédio 

contará com cinco pavimentos, sendo dois destinados para o Conselho de Reitores, um 

deles abrigará um grande e moderno auditório, com capacidade para aproximadamente 

250 pessoas. 

Histórico da nova sede do CRUB 

• Início das negociações em meados de 2010. 

• 7 de julho de 2011: 270a Reunião do Conselho Deliberativo - ocorre a assinatura do 

Instrumento Particular de Promessa de Permuta e Outras Avenças pelo Presidente da 

Entidade à época, reitor Alencar Mello Proença, e pelo Diretor Presidente da Via 

engenharia, Fernando Márcio Queiroz. 

• 28 de junho de 2012: Votação do nome para a nova sede 

• 06 de julho de 2012: Aprovação do nome Via Universitas para o edifício do Conselho 

• 7 de agosto de 2012: 275a Reunião do Conselho Deliberativo - o presidente do CRUB em 

exercício, reitor Ricardo Motta Miranda recebeu os dirigentes da Via Engenharia, para 
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a assinatura da Escritura Pública de Permuta e Outras Avenças entre o CRUB e a Via, 

com vistas a construção do Edifício Via Universitas, que seria erguido no antigo espaço 

do CRUB, na W3 Norte. 

• Outubro/2013 — Início da construção 

• 30 de abril de 2014: 285a  Reunião do Conselho Deliberativo - contratação da empresa 

ATIWA, responsável pelo design do interior da sede e definição do layout do 4° andar e 

do auditório. 

Para os reitores do Conselho de Reitores, a construção da nova sede é a concretização de 

um sonho que sempre foi manifestado pela grande maioria dos reitores e reitoras, um único 

espaço que congregue todos os seguimentos. É mais uma oportunidade para o CRUB alçar 

novos caminhos, com mais força e protagonismo. 

No dia 14 de março de 2014, o presidente do Conselho, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás), 

recebeu na sede provisória do CRUB o engenheiro da Via Engenharia, José Luiz Wey de Brito. 

O motivo da reunião foi discutir a situação da construção da nova sede do CRUB. No mesmo 

dia, o presidente do Conselho de Reitores, a secretária executiva, Fernanda Póvoa, e a assessora 

administrativa e financeira do CRUB, Fernanda Mariani, fizeram uma visita técnica para verificar 

os andamentos da obra das novas instalações do CRUB. 

No dia 11 de dezembro de 2014, o presidente do Conselho, reitor Wolmir Amado (PUC Goiás); 

juntamente com os reitores Jouberto Uchôa (UNIT), Pe. Josafá Siqueira (PUC-Rio), Marcos Fernando 

Ziemer (ULBRA), Arlindo Viana (UVA/RJ), e reitora Luciane Pereira (UnG), fizeram uma visita ao 

prédio da nova sede do CRUB. Acompanhados do Diretor de Desenvolvimento Imobiliário da Via 

Engenharia, Frederico Martins, do Arquiteto da Atiwa Arquitetura, Sérgio Borges e dos engenheiros 

da Via Engenharia responsáveis pela a obra, os reitores puderam conhecer as futuras instalações do 

Conselho de Reitores. 



Atual situação das obras 

A obra da nova sede do CRUB foi finalizada no primeiro semestre de 2015, e a empresa 
responsável está no aguardo das licenças e autorizações emitidas pelo Governo do Dis-
trito Federal para a liberação do funcionamento do prédio. 

e 



PRINCIPAIS FRENTES DE 

ATUAÇÃO 2013- 
2015 

AÇÕES EXTERNAS 

• Autonomia universitária 
• Avaliação, supervisão e regulação 
• Revisão das licenciaturas e melhoria da Educação Básica 
• Internacionalização 
• Expansão e financiamento da Educação Superior 
• Educação a distância 
• Acompanhamento da implementação do pne 
• Acompanhamento das novas diretrizes curriculares para os cursos de medicina e licenciaturas 
• Lato sensu 

AÇÕES INTERNAS 

• Articulação com os fóruns de Pró-Reitores e outros: 

FORGRAD 
• FOPROP 
• FOREXT 
• FORPROEX 
• FOREXP 

FAUBAI 
J 	FINANCIES 
• ANPROTEC 

FORUMCTIE 

• Reunião de secretários executivos dos segmentos 
• Reforma do estatuto 
• Lançamento do jubileu de ouro 
• Nova sede 
• Reformulação da comunicação 
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