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GESTÃO 

PRESIDENTE 
Reitor Benedito Guimarães Aguiar Neto 
Universidade Presbiteriana Maclzenzie (UPM) 

VICE-PRESIDENTE DO 
SEGMENTO FEDERAL 
Reitor Minoru Martins Kinpara 
Universidade Federal do Acre (UFAC) 

VICE-PRESIDENTE DO SEGMENTO 
ESTADUAL E MUNICIPAL 
Reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC) 

VICE-PRESIDENTE DO 
SEGMENTO PARTICULAR 
Reitor Oscar Hipólito (mandato 
de reitor até 2016) 
Universidade Anhembi Morumbi 

VICE-PRESIDENTE DO 
SEGMENTO COMUNITÁRIO 
Reitor Mário Cesar dos Santos 
Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) 

VICE-PRESIDENTE DO SEGMENTO 
CENTROS UNIVERSITÁRIOS 
Reitor Fábio do Prado 
Centro Universitário FEI 

CONSELHO DELIBERATIVO 
Reitor Antônio Guedes Rangel Jr. 
Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) 

Reitor Luiz Pedro San Gil jutuca 
Universidade Federal do Estado 
do Rio de Janeiro (UNIRIO) 

Reitora Anna Maria Marques Cintra 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 
(PUC-SP) (mandato de reitora até 2016) 

Reitor Marcos Fernando Ziemer 
Universidade Luterana do Brasil (ULBRA) 

ReitorWolmirTherezioAmado 
Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás (PUC Goiás) 



Reitora Fátima Maria Fernandes Veras 
Universidade de Fortaleza (UNIFOR) 

Reitor Pe. Josafá Carlos de Siqueira, S.J 
Pontifícia Universidade Católica 
do Rio de Janeiro (PUC-Rio) 

Reitor Julio Cesar Durigan 
Universidade Estadual Paulista 
(UNESP) - (in memorian) 

Reitor Pe. Marcelo Fernandes de Aquino 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) 

Reitor Ivan Marques de Toledo Camargo 
Universidade de Brasília (UnE) - 
(mandato de reitor até 2016) 

CONSELHO FISCAL 
Reitor Arlindo Cardarett Vianna 
Universidade Veiga de Almeida (UVA) 

Reitor Jouberto Uchôa de Mendonça 
Universidade Tiradentes (UNIT)  

Reitor Arody Cordeiro Herdy 
Universidade do Grande Rio (Unigranrio) 

Reitor João dos Reis Canela 
Universidade Estadual de Montes Claros 
(Unimontes) 

Reitor Faiçal David Freire Chequer 
Universidade de Itaúna (UIT) 

Secretária-Executiva 
Fernanda Figueirêdo Torres Póvoa 

Assessora Administrativa e Financeira 
Fernanda de Carvalho Guedes Mariani 

Auxiliar administrativa 
Tatiane de Melo Costa 

Auxiliar de arquivo 
Maria Vieira Mota Rodrigues 

Assessor de Comunicação 
Fernando da Silva Pinto 
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SENDO A ÚNICA ENTIDADE a congregar todos os segmentos 
universitários, o CRUB — Conselho de Reitores das Universidades 
Brasileiras, buscando fortalecer cada vez mais o seu trabalho em 
prol da melhoria e da qualidade do Ensino Superior, definiu para 
esta gestão como pauta central de trabalho o 'Sistema de avaliação 
do Ensino Superior'. Tal escolha só foi possível por meio dos deba-
tes empreendidos entre seus pares sobre o cenário nacional. 

Assim, demonstraremos nesse relatório as principais ações desta 
gestão em busca do aperfeiçoamento do setor. Nas próximas pá-
ginas destacaremos ainda as principais ações desta gestão lidera-
da pelo reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Dr. Be-
nedito Guimarães Aguiar Neto, trazendo assim relatos das fren-
tes de atuação deste Colegiado, marcados por seu compromisso 
para o aperfeiçoamento da Educação Superior no País. 

Dessa forma, dividimos este relatório em diversos tópicos, desta-
cando cada frente de trabalho deste Colegiado de Reitores. 
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AO ASSUMIRMOS A TAREFA que nos foi con-
fiada e à diretoria deste biênio (2015-2017), assu-
mimos também a missão de dar continuidade ao 
trabalho de fortalecimento e integração dos seg-
mentos, iniciado na gestão anterior, bem como da 
ampliação da base de centros universitários e no-
vos filiados; ademais do desafio de implementar 
uma série de atividades alusivas aos 50 anos do 
Conselho de Reitores, e de inaugurar a tão sonha-
da nova sede da Entidade. 

Dessa forma, findamos essa gestão com o CRUB 
mais robusto, com a entrada de nove novos asso-
ciados, com a sede inaugurada, e com o Jubileu de 
Ouro bem comemorado, tendo sido este, inclusive, 
objeto de ato solene no Congresso Nacional. 

Cumprimos nosso papel de articuladores do Siste-
ma Nacional de Educação, congregando em nossa  

sede sete associações representativas dos diversos 
segmentos da educação (ABIEE, ABRUC, ACA-
FE, ANEC, ANUP, COMUNG e FOPROP), além de 
instaurarmos reuniões semestrais com os presi-
dentes das associações, tanto públicas quanto pri-
vadas, buscando consolidar a integração acadêmi-
ca e administrativa dos segmentos representados. 
Essa integração, cria a sinergia necessária para o 
enfrentamento das lutas em prol da melhoria da 
qualidade do ensino superior no nosso país e todos 
os aspectos específicos inerentes aos diversos seg-
mentos que compõem o CRUB do conjunto de IES 
do sistema universitário brasileiro. 

Apresentamos firmes proposições a respeito das 
grandes temáticas do ensino superior, tais como: 
marco regulatório do lato sensu, marco regula-
tório do EAD, Base Nacional Comum Curricular 



(BNCC), PEC formulação das novas Diretrizes 
Curriculares dos cursos de direito, relações inter-
nacionais e educação física, dentre outros. Per-
sistimos na condução dos trabalhos relativos à 
melhoria da avaliação com proposições junto ao 
INEP/MEC, e regulação, participando ativamente 
da reforma do Decreto Nº 5.773, cuja nova versão 
deverá ser publicada até o final do ano em curso. 

O Conselho consolidou ainda um canal de diálo-
go aberto com o MEC, CNE, Capes e CNPq, e com 
o legislativo, tendo reforçado sua participação 
nos colegiados de organismos como EMBRAPA, 
CONCEA, CONAP, IEL, e UNIVERSIA, para citar-
mos apenas alguns. 

O CRUB alçou novos voos, com o restabelecimen-
to da parceria com a Organização Universitária 
Interamericana (OUI), reforçou o diálogo com os 
Fóruns de Pró-reitores, como também inovou, ao 
lançar a Comenda de Mérito Acadêmico das Uni-
versidades Brasileiras, com a chancela e parceria 
operacional do CNPq, que será entregue no des-
cerramento deste mandato. 

Por fim, empregamos nossos melhores esforços 
para bem representarmos nossos associados, lu-
tando incansavelmente por seus interesses e pela  

melhoria contínua da Educação Superior, que é o 
objetivo precípuo deste egrégio Colegiado de Rei-
tores. Assim, registramos o nosso muito obrigado 
a todos que participaram desta gestão, aos que 
colaboraram direta e indiretamente para a con-
secução de nossos objetivos. Em especial, agra-
decemos à Diretoria do CRUB e aos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, bem como à nossa secretaria 
Executiva Fernanda Póvoa, pela dedicação e en-
volvimento, sem os quais não teríamos atingido 
os objetivos exemplificados. 

Temos a clareza de que muitos desafios ainda es-
tão por vir, contudo, acreditamos que com o envol-
vimento de todos, o CRUB continuará a ser a voz 
das instituições universitárias do Brasil. 

DR. BENEDITO GUIMARÃES 
AGUIAR NETO 

PRESIDENTE 
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CRUB 
Conselho de Reitor, das 
Universidades Brasileiras 

EM 2016, o Conselho de Reitores das Universi-
dades Brasileiras (CRUB) comemorou os seus 50 
anos de fundação. Em alusão à essa data, foram 
desenvolvidas várias as atividades comemorati-
vas relativas ao Jubileu de Ouro da Entidade. 

O marco da abertura das celebrações ocorreu no 
dia 28 de abril de 2016. 

SESSÃO SOLENE NA 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
A Câmara dos Deputados promoveu em Brasília 
uma Sessão Solene em homenagem aos 50 anos 
do Colegiado. O Deputado Alex Canziani (PTB/ 
PR) foi o autor do requerimento para a realização 
de tal Sessão. Na ocasião compuseram a mesa da 
cerimônia o Deputado Canziani; o presidente do 
CRUB e reitor da Mackenzie, Prof. Dr. Benedito 
Guimarães Aguiar Neto; e os vice-presidentes do  

Conselho: reitor Minoru Martins Kinpara (UFAC), 
reitora Adélia Maria de Carvalho de Melo Pinheiro 
(UESC), e reitor Mário Cesar dos Santos (UNIVA-
LI). A mesa contou ainda com a presença do secre-
tário de Educação do Distrito Federal e conselhei-
ro do Conselho Nacional de Secretários de Educa-
ção (Consed), prof. Júlio Gregório. 

11 



JANTAR COMEMORATIVO 
Em alusão ao cinquentenário do CRUB, foi rea-
lizado o 59  Fórum de Reitores, e em seguida, um 
jantar comemorativo aos 50 anos do CRUB. Tal ce-
lebração aconteceu no Espaço Prime da Associa-
ção Médica de Brasília (AMBr). Na ocasião a atual 
diretoria, e os ex-presidentes da Entidade foram 
homenageados pelo trabalho desempenhado à 
frente do Conselho de Reitores. Os ex-presidentes 
foram agraciados com uma placa de homenagem 
e agradecimento pelas relevantes colaborações e 
conquistas alcançadas durante as décadas à frente 
do CRUB. 

REUNIÕES DOS CONSELHOS 
DELIBERATIVO E FISCAL 
Nesta gestão foram realizadas 10 reuniões amplia-
das com a diretoria do Conselho de Reitores, que 
na ocasião deliberaram sobre os assuntos admi-
nistrativos e financeiros da Entidade, dentre ou-
tros assuntos gerais. 

• 291° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, realizada em Brasília, no dia 09/11/2015, 

• 292' Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, realizada em Brasília, no dia 23/02/2016; 

293° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, realizada em Brasília, no dia 15/06/2016; 

294° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, realizada em Brasília, no dia 09/08/2016; 

295° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, realizada em Brasília, no dia 10/11/2016; 

12 



296° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, realizada em Brasília, no dia 13/12/2016; 

297° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, realizada em Brasília, no dia14/02/2017; 

298° Reunião Extraordinária dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, realizada em Brasília, no 
dia 02/05/2017; 

299° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, realizada em Brasília, no dia 05/06/2017; 

300° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal, realizada em Brasília, no dia 28/08/2017; 

REUNIÕES PLENÁRIAS 

87a Reunião Plenária 

No dia 10 de novembro de 2016 ocorreu no cam-
pus II da Universidade Católica de Brasília, a 87  

Reunião Plenária do CRUB, ocasião na qual foi 
realizada a leitura do parecer do Conselho Fiscal 
e também a apreciação e aprovação das contas do 
exercício de 2015 da Entidade. 

Foram apresentados também os informes sobre 
a situação da nova sede do CRUB, as novas IES 
associadas, além dos assuntos gerais da Entida-
de. Na reunião foi anunciado pelo presidente do 
CRUB, em primeira mão, o nome do novo espaço 
de eventos do Conselho, localizado na cobertura 
do prédio da nova sede. 

Assim, o espaço levou o nome do primeiro presi-
dente do Conselho de Reitores, que teve sua gestão 
no CRUB de 1966 al967, e foi reitor da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), Prof. Miguel Calmon Du 
Pin e Almeida Sobrinho. 

O nome foi escolhido após consulta prévia aos as-
sociados, ficando definido que o Conselho de Rei-
tores prestaria uma singela homenagem a todos 
os dirigentes que fizeram e fazem parte da história 
da Entidade. 

8EP Reunião Plenária 
A 88 Reunião Plenária ocorre no 3 de outubro de 
2017, em Balneário Camboriú, no litoral da San-
ta Catarina, com a apresentação da Prestação de 
Contas do CRUB — Exercício 2016 e eleição, segui-
da da posse da nova diretoria do CRUB, eleita para 
o biênio 2017/2019. 

13 



NOVA SEDE 

Da sede provisória para a nova sede 
No período de 2013 a 2017 a sede do Conselho de 
Reitores foi provisoriamente no prédio da Asso-
ciação Médica de Brasília. Durante este período, as 
obras da sede da Entidade estavam em andamento. 

Breve histórico da construção da nova sede 
2009 — Primeiras reuniões e debates sobre o 
projeto de construção da nova sede do CRUB; 

2010 — Lançamento do edital para seleção da 
empresa responsável pela construção da sede, 
e escolha da empresa; 

2011 — Início das negociações e assinatura do 
Instrumento Particular de Promessa de Per-
muta e Outras Avenças entre o CRUB e a Via 
Engenharia; 

2012 — Escolha por votação do nome da nova 
sede: Edifício Via Universitas; ocorreu a assi-
natura da Escritura Pública de Permuta e Ou-
tras Avenças entre o CRUB e aVia Engenharia; 

2013 — Início da construção; 

2014 — Definição do layout das dependências 
do CRUB na nova sede; 

2015 — Conclusão da obra; 

2016 — Emissão das licenças e autorizações de 
funcionamento do prédio; 

2017— Mudança e inauguração da nova sede. 

14 



Solenidade de Inauguração da nova sede do CRUB 

Após cinco décadas de atuação no setor da Educa-
ção Superior, o Conselho de Reitores inaugurou no 
dia 03 de maio de 2017 sua nova sede, um espaço 
amplo e moderno que foi concebido para atender  

a todos os reitores e reitoras membros deste Cole-
giado. Além da área administrativa do CRUB, foi 
inaugurado também a galeria de Presidentes da 
Entidade, bem como o Espaço Miguel Calmon So-
brinho, que conta com um amplo auditório, na co-
bertura do Edifício. 

Localizado no Setor de Edifícios Públicos Norte 
(SEPN), no final da Asa Norte, a nova sede conta 
com quatro andares, além da cobertura, sendo o 4° 
andar e cobertura projetados para atender aos as-
sociados, parceiros e colaboradores do CRUB. 

Durante a cerimônia solene o presidente do 
CRUB, Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto jun-
tamente com os ex-presidentes e os atuais vice-
-presidentes da Entidade inauguraram o novo es-
paço do Colegiado de Reitores realizando, assim, o 
ato solene de descerramento da placa inaugural do 
novo espaço. 

Em seu discurso, o presidente do CRUB destacou 
que, com a inauguração de sua nova sede, o CRUB 
entra em uma nova fase de trabalho integrando 
todos os segmentos educacionais do ensino su-
perior. "Sendo assim buscamos o fortalecimento 
da autonomia acadêmica das instituições, e mani-
festamos a sua disposição para a continuidade do 
trabalho de parceria e de interlocução permanente 
com todos os órgãos governamentais que regem 
a educação do país, em especial os Ministérios da 
Educação e da Ciência e Tecnologia e Inovação", 
destacou o presidente em sua fala. 

15 
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UM ESPAÇO ÚNICO para debater os assuntos 
atuais da Educação Superior com todos os seg-
mentos: esse é o objetivo do Fórum de Reitores do 
CRUB, que mobiliza os reitores e reitoras de todo 
país e de todos os segmentos universitários, para 
uma troca de experiências sobre os grandes temas 
da Educação Superior brasileira. 

O Fórum de Reitores está em sua sexta edição, e 
dessa forma, destacamos os temas já debatidos nas 
edições anteriores deste grande evento do CRUB: 

r Fórum - Tema: "Plano Nacional de Educa-
ção e os desafios e perspectivas para a expansão 
da Educação Superior com qualidade", ocorrido 
na Universidade Tiradentes (Unit), em Aracajú 
(SE), entre os dias 29 e 30 de agosto de 2013. 

2° Fórum - Tema: "Autonomia e Avaliação: o 
ENADE em questão", ocorrido na Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM), em São Paulo 
(SP), entre os dias 10 elide fevereiro de 2014. 

3° Fórum - Tema: "Internacionalização: um 
indutor de qualidade para a Educação Superior 
Brasileira", ocorrido na Pontifícia Universida-
de Católica de Goiás (PUC Goiás), em Goiânia 
(GO), entre os dias 03 e 04 de novembro de 2014. 

17 



4° Fórum de Reitores do CRUB — Brasília/DF 

A 4° edição do Fórum de Reitores fez parte das co-
memorações do Jubileu de Ouro e ocorreu em Bra-
sília no dia 28 de abril de 2016, sob a temática: "For-
talecendo o papel da universidade no processo de 
inovação e desenvolvimento tecnológico regional". 

O Fórum contou em sua mesa de abertura com 
as seguintes autoridades: o presidente do CRUB, 
reitor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto; o De-
putado Federal Vitor Lippi (PSDB/SP); e represen-
tando o Gabinete do Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovação, o secretário de Ciência e Tecno-
logia para a Inclusão Social, Edward Madureira. 
O Fórum teve como objetivo principal promover 
o debate e a troca de experiência sobre o papel da 
universidade no processo de inovação e desenvol-
vimento tecnológico. 

5° Fórum de Reitores do CRUB — Brasília/DF 
05° Fórum de Reitores ocorreu entre os dias 10 e 11 
de novembro de 2016, no Campus II da Universi-
dade Católica de Brasília. O tema desta edição foi: 

"Indicadores de qualidade da Educação Superior: 
análises e adequações". Todos os painéis e mesas 
de debate do evento foram voltados para a análise 
da avaliação da Educação Superior, contado com 
a presença de representantes do Ministério da 
Educação e de suas autarquias. O Fórum promo-
veu um debate entre reitores e o governo, tratando 
sobre as mudanças para a melhoria do sistema de 
avaliação do país.. 

Em sua fala de abertura no evento, o presidente 
do CRUB, reitor Dr. Benedito Guimarães, reafir-
mou o compromisso do Conselho de Reitores em 
promover eventos em torno desta temática, com 
vistas à melhoria da Educação Superior. "O CRUB 
tem a missão de traçar os melhores caminhos para 
a Educação Superior no país. A avaliação tem um 
papel fundamental de mostrar esses caminhos, e 
por essa razão foi este o tema escolhido pelos rei-
tores para se debruçar neste semestre de ativida-
des na Entidade", enfatizou o reitor. 

18 
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6° Fórum de Reitores do CRUB — 
Balneário Camboriú/SC 
O Conselho de Reitores realiza, nos dias 2 e 3 de ou-
tubro de 2017, em Balneário Camboriú, no litoral da 
Santa Catarina, o 6° Fórum de Reitores do CRUB. 
A temática principal deste evento será: "A ética e a 
Universidade". O evento conta ainda com a organi-
zação da UNIVALI — Universidade do Vale do Itajaí. 

REVISTA EDUCAÇÃO BRASILEIRA 

Entre 2015 e 2017 o Conselho de Reitores publicou 
4 números da sua Revista Educação Brasileira. A 
Revista é uma publicação do CRUB desde 1978, 
que trabalha com artigos de pesquisa e reflexão, 
resenhas de livros, traduções e documentos espe-
ciais escritos em português ou espanhol, relacio-
nados à Educação Superior nos aspectos de en-
sino, pesquisa e extensão. Já foram publicados 77 
números da revista com mais de 257 artigos inédi-
tos sobre educação. 

COMENDA DO MÉRITO ACADÊMICO 

Em 2017 o Conselho de Reitores lançou a Comen-
da do Mérito Acadêmico das Universidades Bra-
sileiras, a ser outorgada anualmente a profissio-
nais ou instituições que tenham contribuído para 
o efetivo desenvolvimento da Educação Superior 
brasileira. O objetivo de tal comenda é reconhecer, 
mediante votação, o profissional ou instituição, 
que por meio de sua colaboração e atuação na ges-
tão educacional, no ensino, na pesquisa e na ex-
tensão, tenham produzido relevante contribuição 
à Educação Superior do País. A Comenda tem a 
chancela do CNPq - Conselho Nacional de Desen-
volvimento Científico e Tecnológico. 
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Programa Criança Feliz 
Em agosto de 2017 o CRUB assinou um acordo de 
Cooperação do Programa Criança Feliz entre o Mi-
nistério do Desenvolvimento Social (MDS), o Mi-
nistério da Educação (MEC) e as Entidades do setor 
de Educação Superior (CRUB/ANUP). O objetivo 
da cooperação é estimular estudos e pesquisas acer-
ca do desenvolvimento infantil, visando a inclusão 
do tema em projetos pedagógicos e atividades de 
extensão nas instituições parceiras. O Criança Feliz 
foi instituído pelo Decreto n°8.869, de 5 de outubro 
de 2016. O Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS) coordena o Programa, que tem por embaixa-
dora a primeira-dama, Marcela Temer. 

Parceria com aABNT 
Em 2017 o Conselho de Reitores e a Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) assinaram 
um acordo de Cooperação Técnica para beneficiar  

as Instituições associadas ao CRUB com conces-
são de desconto na assinatura do Serviço ABNT-
Coleção. O objetivo deste acordo é disponibilizar 
desconto aos Serviços da ABNT aos associados ao 
CRUB, bem como a divulgação de notícias e even-
tos da ABNT. 

Assinatura do Acordo de 
Cooperação com o CNPq 
Em 2017 o CRUB assinou também o Acordo de Coo-
peração com o CNPq. Tal Acordo tem como objetivo 
propiciar a atuação conjunta do CNPq e do CRUB 
no estabelecimento de parceria técnica, no âmbito 
da Comenda de Mérito Acadêmico d s Universida-
des Brasileiras, organizada e concedida pelo CRUB. 

Protocolo de Intenções com aABDI 
Em abril de 2017 foi assinado o Protocolo de Inten- 
ções para firmar o Acordo de Cooperação Técnica 
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entre a Agência Brasileira de Desenvolvimento 
Industrial (ABDI) e o CRUB. O protocolo visa um 
futuro acordo de cooperação técnica entre as duas 
Entidades para fomentar a inovação e a as ativida-
des entre a Indústria e Academia. 

Pacto Universitário de Educação 
em Direitos Humanos 
Em novembro de 2016 o CRUB participou da 
cerimônia oficial de assinatura do Pacto Nacio-
nal Universitário pela Promoção do Respeito à 
Diversidade e da Cultura de Paz e Direitos Hu-
manos. O reitor da Universidade São Francisco 
(USF), Prof. Joel Alves de Sousa Júnior, repre-
sentou o Presidente do Conselho de Reitores no 
ato de assinatura do termo de apoio ao Pacto. O 
Pacto é uma medida de educação em direitos hu-
manos, com o objetivo de mobilizar instituições 
de ensino superior pela incorporação de boas 
práticas pela afirmação de direitos, nas linhas de 
ensino, pesquisa, extensão, gestão e convivência 
universitária e comunitária. 

Parceria com a UC SEMESP 
A Universidade Corporativa Semesp em 2016 fe-
chou uma parceria inédita com o Conselho de Rei-
tores. Tal parceria visa levar a expertise do seleto 
quadro de profissionais da UC SEMESP aos reito-
res e profissionais da educação superior associa-
dos ao CRUB. 

Parceria com o Grupo GEN Educação 
Em 20160 Conselho de Reitores instituiu uma par-
ceria com o Grupo Editorial Nacional (GEN), atra-
vés do GEN Educação. Com  essa parceria os asso-
ciados ao CRUB passaram a ter vantagens exclusi-
vas nos cursos, seminários e eventos promovidos 
pelo GEN Educação. 

Parceria com o BettEducar 
O Conselho de Reitores firmou uma parceria com 
o maior Congresso de Educação da América La-
tina, o BettEducar. Os associados ao CRUB têm 
descontos especiais para participarem de um dos 
mais prestigiados eventos de educação, tecnologia 
e inovação daAmérica Latina. 

Pacto da Educação contra o ZIKA 
Em fevereiro de 2016, o CRUB firmou o pacto da 
educação brasileira contra o Zika Vírus. O do-
cumento foi assinado em conjunto com mais 20 
entidades e o Ministério da Educação. Na oca-
sião a secretária executiva do Conselho, Fernan-
da Póvoa, representou o presidente, reitor Dr. 
Benedito Guimarães. 

Universia Brasil 
Desde 2015 o CRUB selou uma parceria de apoio 
institucional para a divulgação da agenda de 
eventos da Universia. Fundada em 2000, na Es-
panha, a Universia é reconhecida como a maior 



rede ibero-americana de cooperação acadêmica 
chegando ao Brasil em 2002. Seu principal obje-
tivo é estimular a colaboração e a geração de valor 
nos projetos compartilhado entre universidades 
e empresas. Atua em colaboração com as univer-
sidades para promover a empregabilidade e levar 
conhecimento e formação à sociedade com um 
modelo de atuação único e inovador. 

Aliança em Defesa do Marco Legal da CT&I 
Em 2015 a convite da SBPC - Sociedade Brasilei-
ra para o Progresso da Ciência, o CRUB foi uma 
das entidades partícipes da Aliança em Defesa do 
Marco Legal da CT&I, que realizou diversos even-
tos, além de produzir documentos em Defesa do 
Marco Legal da CT&I. 

ForumCTIE 
O Conselho de Reitores integra o ForumCTIE — 
Fórum de Assessorias Parlamentares de Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Educação. O Fórum é com-
posto por entidades de Ciência, Tecnologia, Ino-
vação e Educação, que através de seus represen-
tantes, empreende esforços para contribuir para o 
aperfeiçoamento do cenário da inovação e educa-
ção no país. As reuniões do ForumCTIE ocorrem 
mensalmente e tem por objetivo e executar ações 
otimizadas em prol do fortalecimento da imagem 
desse segmento, junto ao Congresso Nacional. 

O CRUB integra ainda:  

Conselho NacionalAssessor da EMBRAPA; 

Conselho Superior do Instituto Euvaldo Lodi 
(CNI/IEL); 

Grupo Intersetorial de Coordenação (GIC) do 
acordo de Cooperação do Brasil e a Unesco; 

Comitê de Orientação e Supervisão (COS) do 
Projeto Rondon; 

Conselho Nacional de Controle de Experimen-
tação Animal (CONCEA/MCTI); 

Rede RENORBIO; 

Conselho Consultivo da SUDENE; 

Comissão Nacional de Acompanhamento e 
Controle Social do Prouni (CONAP); 

Conselho Curador da Fundação Nacional de 
Desenvolvimento do Ensino Superior Particu-
lar (FUNADESP). 

OFÍCIOS E CARTAS CONJUNTAS 
O CRUB, em consonância com a sua missão de 
promover a integração de todos os segmentos 
educacionais de ensino superior, e na busca in-
cessante do fortalecimento da autonomia uni-
versitária, foi, nesta gestão, autor e coautor de 
vários documentos importantes para o fortaleci-
mento do setor e para a melhoria do sistema edu-
cacional brasileiro. 



Dentre esses documentos destacamos: 

OF. CRUB n° 167/2015-P de 05 de outubro de 2015, 
que trata sobre o Marco Regulatório Lato Sensu. O 
ofício foi encaminhado ao Presidente do Conselho 
Nacional de Educação (CNE) e para a Secretaria de 
Educação Superior do Ministério da Educação. 

OF. CRUB n° 195/2015-P de 05 de novembro de 
2015, que apresenta algumas contribuições do 
CRUB ao documento das Diretrizes Nacionais dos 
Cursos de Pós-graduação Lato Sensu Especializa-
ção (DNs Especialização). O ofício foi protocolado 
junto ao CNE. 

OF. CRUB n° 016/2016-P de 09 de março de 2016, 
enviado ao Ministro da Educação, Aloizio Mer-
cadante, para a inclusão do CRUB como entidade 
apta a fazer indicações para a composição do CNE. 

OF. CRUB n° 069/2016-P de 14 de junho de 2016, 
enviado ao Ministro da Educação, José Mendonça 
Bezerra Filho, no qual se destacou algumas ques-
tões importantes sobre a Educação Superior a se-
rem debatidas com o MEC, principalmente no to-
cante à avaliação. 

OF. CRUB n° 096/2016-P de 31 de agosto de 2016, 
enviado ao Ministério da Educação, com as con-
tribuições acerca do Decreto n° 8754, de 10 de 
maio de 2016. O documento foi constituído em 
conjunto entre o Conselho de Reitores e as asso-
ciações: ABIEE, ANEC, ANUP, e ACAFE. 

OF. CRUB n° 097/2016-P de 12 de setembro de 
2016, encaminhado ao Ministério da Educação, 
solicitando a revisão do Parecer CNE/CES n° 
245/2016, que "Estabelece as Diretrizes Nacionais 
e normas para os cursos de Pós-graduação Lato 
Sensu Especialização no âmbito da educação e dá 
outras providências". 

OF. CRUB n° 114/2016-P de 04 de outubro de 
2016, encaminhado ao CADE - Conselho Admi-
nistrativo de Defesa Econômica, em resposta ao 
Ofício n° 4807/2016 que solicitou o posiciona-
mento do CRUB acerca das proposições apresen-
tadas em tal documento. 

OF. CRUB n° 001/2017-P de 31 de janeiro de 2017, 
encaminhado à UERJ — Universidade Estadual do 
Rio de Janeiro, à Secretaria de Estado de Educação 
do Rio de Janeiro, e ao MEC em apoio à reitoria, 
aos docentes, técnicos-administrativos, discen-
tes, e a toda comunidade universitária da UERJ, 
que vem vivenciando desde de 2016, momentos de 
aguda crise. 

Carta conjunta CRUB — O Conselho de Reitores, 
em conjunto com a ABRUC, ABRUEM, ABIEE e 
ANEC em maio de 2016, encaminhou ao Ministé-
rio da Educação uma carta conjunta manifestan-
do a preocupação com os impactos gerados pela 
Portaria da CAPES n°46, de lide abril de 2016, que 
aprovava o Regulamento do PIBID - Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 
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"Carta de Brasília" — O CRUB foi signatário, jun-
tamente com 18 instituições científicas e empre-
sariais que compõe a Aliança em Defesa do Marco 
Legal da CT&I, da "Carta de Brasília", apresentada 
em 2 de agosto de 2016, no Congresso Nacional. O 
documento enumerou as seis providências mais 
urgentes para "fazer a área de Ciência, Tecnologia 
e Inovação, protagonista, desde já, dos esforços 
de superação da atual situação de dificuldades do 
País e da construção de seu desenvolvimento sus-
tentado econômica, social e ambientalmente". 

Carta conjunta SBPC — O CRUB foi signatário, em 
conjunto a outras 17 instituições, do documento 
preparado pela SBPC - Sociedade Brasileira para 
o Progresso da Ciência, que alertava para as impli-
cações que a PEC 55/2016 (que limita gastos pú-
blicos pelos próximos 20 anos) poderia ter sobre a 
economia do País e sob os investimentos em Ciên-
cia, Tecnologia, Inovação e Educação. 

Carta conjunta FONIF — Em março de 2017 o 
Conselho de Reitores apoiou a carta do setor fi-
lantrópico escrita pelo FONIF - Fórum Nacional  

das Instituições Filantrópicas, e encaminhada 
ao Presidente da República, Michel Temer, em 
prol da importância e da manutenção da filan-
tropia. Além do CRUB outras entidades repre-
sentativas do setor, tais como: ACAFE, ABIEE, 
ABMES, ANEC, APF, CEBRAF, CMB, CON-
FENEN, Febraeda, FEHOSP, FENEP, e Semesp 
apoiaram tal documento. 

Carta "Aberta à Sociedade Brasileira" — Em abril 
de 2017 atendendo ao pedido do CONFIES - Con-
selho Nacional das Fundações de Apoio às Insti-
tuições de Ensino Superior e de Pesquisa Cientí-
fica e Tecnológica, o CRUB foi signatário da Carta 
Aberta à Sociedade Brasileira em defesa do auto-
financiamento dos cursos de pós-graduação lato 
sensu (especili7ação) nas universidades públicas, 
excetuados os programas de residência e de for-
mação de profissionais na área de ensino. Além do 
CRUB foram signatários de tal documento as se-
guintes entidades: ABC, ACIESP, ANM, ABIPTI, 
ABENGE, ABRUEM, ANDIFES, ANPROTEC, 
CONFAP, CONSECTI, FORTEC, FORLATO, 
FOPROP, SBC e SBPC. 
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EMPENHANDO-SE NO FORTALECIMENTO 
do quadro de associados ao CRUB, bem como na 
manutenção da pluralidade característica do Co-
legiado, a atual gestão trabalhou em várias frentes 
em prol do resgate das IES apartadas do CRUB, 
como também buscou ampliar sua base com novas 
IES que passaram a integrar o quadro associativo 
do Conselho. 

Neste período foram deferidos pelo presidente do 
CRUB, juntamente com sua diretoria, nove no-
vos pedidos de filiação efetivas ao CRUB, confor-
me abaixo destacado: 

Centro Universitário Jorge Amado (Unijorge) - 
Reitor Guilherme Marback Neto 

Centro Universitário IESB - Reitora Eda Cou-
tinha Barbosa Machado de Souza 

Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) 
-Reitora Beatriz Maria Eckert-Hoff 

Centro Universitário Cesumar (UniCesumar) - 
Reitor Wilson de Matos Silva Filho 

Universidade de Araraquara (Uniara) - Reitor 

Luiz Felipe Cabral Mauro 

Centro Universitário Internacional (UNIN-
TER) - Reitor Benhur Etelberto Gaio 

Centro Universitário 7 de Setembro (UNI7) - 
Reitor Ednilton Soárez 

• Centro Universitário Alves Faria (UNALFA) - 
Reitor Nelson de Carvalho Filho 

• Centro Universitário da Fundação Educacio-
nal de Barretos (UNIFEB) - Reitora Sissi Kawai 
Marcos 

No tocante à participação nos eventos e ações de 
suas associadas, o CRUB procurou envolver-se 
cada vez mais em tais atividades. Assim, apresen-
tamos abaixo alguns desses momentos: 

PRESIDENTE DO CRUB É 
RECONDUZIDO AO CARGO DE 
REITOR NA MACKENZIE 

O presidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras (CRUB), Dr. Benedito 
Guimarães Aguiar Neto, foi reconduzido ao 
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cargo de reitor da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie. A cerimônia de recondução ocorreu 
no dia 17 de abril de 2017, no auditório Ruy Barbosa 
da Mackenzie, campus Higienópolis. A cerimônia 
contou com a presença de autoridades públicas, 
eclesiásticas, administrativas, acadêmicas, 
familiares e convidados. A secretária executiva 
do CRUB, Fernanda Póvoa, esteve presente na 
solenidade de recondução do reitor da UPM. 

CRUB PARTICIPA DA INSTALAÇÃO 
DA UNIVERSIDADE LA SALLE 
Em maio de 2017, o Diário Oficial da União publi-
cou a Portaria ri‘2  597, que trouxe a homologação 
da concessão do título de Universidade ao Centro 
Universitário Unilasalle de Canoas. A partir des-
ta data a IES passou a responder à comunidade 
sob um novo status, cujas responsabilidades com 
a qualidade da educação são ainda maiores que 
aquelas pactuadas até então. A secretária execu-
tiva do CRUB, Fernanda Póvoa, participou no dia 
31 de maio de 2017 da cerimônia de instalação da 
Universidade La Salle, em Canoas. 

PUC GOIÁS SEDIOU EVENTO DO 
FOREXT QUE DEBATEU A EXTENSÃO 
UNIVERSITÁRIA NO BRASIL 
A 234 edição do Encontro Nacional do Fórum 
Nacional de Extensão e Ação Comunitária das  

Universidades e Instituições de Ensino Superior 
Comunitárias (ForExt), ocorreu nos dias 8 e 9 de 
novembro de 2016 na Pontifícia Universidade Ca-
tólica de Goiás (PUC Goiás). 

Sobre a escolha da sede para a edição, o presidente 
do ForExt, Josué Adam Lanzier, destacou a alegria 
pela realização na universidade. "Há algum tempo 
estávamos planejando fazer nosso encontro na-
cional no Centro-Oeste, inclusive nesta institui-
ção. Temos, aqui, neste evento, representantes de 
todas as regiões em busca de articular extensão, 
inovação, pesquisa, ensino e, acima de tudo, arti-
cular esperanças". 

Ao dar as boas-vindas aos participantes, o reitor 
da PUC Goiás e membro da diretoria do Conse-
lho de Reitores, Prof. Wolmir Amado, comentou a 
força e a importância das ações extensionistas de 
instituições de ensino comunitárias e confessio-
nais para o desenvolvimento do país, principal-
mente no contexto atual. "Estamos aqui em um 
momento de redefinição, de aprofundamento, de 
encontrar caminhos. É um momento decisivo na 
história", explicou. 

UFAC SEDIA FÓRUM DE REITORES DAS 
IES FEDERAIS DA REGIÃO NORTE 
O CRUB, juntamente com os reitores e represen-
tantes de oito universidades do Norte do país, 
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participou no dia 25 de agosto de 2016, no Centro 
de Convenções da Universidade Federal do Acre 
(Ufac), do 6Q Fórum de Reitores das Instituições Fe-
derais de Ensino Superior da Região Norte. 

Entre os temas discutidos, ressaltam-se o marco le-
gal do Plano de Ciência, Tecnologia e Inovação para 
o desenvolvimento da Amazônia; os desafios da fi-
xação de doutores na região, especialmente em áre-
as mais distantes das capitais; e a interiorização das 
universidades, através da chamada multicampia. 

CRUB PARTICIPA DA INAUGURAÇÃO 
DE CENTRO DE PESQUISAS DO 
GRAFENO NO MACKENZIE 
A Secretária Executiva do CRUB, Fernanda Pó-
voa, esteve presente em março de 2016 na Uni-
versidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), para  

participar da inauguração do primeiro Centro de 
Pesquisas Avançadas em Grafeno da América La-
tina, o MackGraphe, uma realidade tecnológica 
que passa a fazer parte da vida dos brasileiros. O 
evento contou com a presença de gestores da Insti-
tuição, integrantes do Conselho Deliberativo, reitor 
e vice-reitor, diretores, professores, alunos e convi-
dados, além do prêmio Nobel de Física de 2010, An-
dré Geim, e do brasileiro Antonio Hélio de Castro 
Neto, físico e atual diretor da Centre for Advanced 
2D Materiais da National University of Singapore. 

CRUB PRESENTE EM CONGRESSO 
IBERO-AMERICANO NO 
UNILASALLE CANOAS 
O reitor da PUC Goiás, reitor Wolmir Therezio 
Amado, representou o Conselho de Reitores entre 
os dias 27 e 29 de setembro de 2015, no Congresso 
Ibero-Americano, que teve como tema central a 
Governança Universitária. Em sua terceira edi-
ção, esta foi a primeira vez que o evento aconte-
ceu no Brasil, e ocorreu no UnilaSalle Canoas. O 
Congresso reuniu nos dois dias de evento, acadê-
micos, gestores e profissionais de universidades, 
a fim de compartilharem conhecimentos e discu-
tirem propostas e experiências na área da gover-
nança das universidades. 
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DOS SEGMENTOS 
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FÓRUM DE PRESIDENTES DAS 
ASSOCIAÇÕES REPRESENTATIVAS 
DOS SEGMENTOS 
Durante essa gestão, o Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras (CRUB), juntamente 
com representantes das associações dos segmen-
tos: ABIEE, ABRUC, ABRUEM, ANDIFES, ANEC, 
ANUP e ANACEU, acertaram uma pauta comum 
entre as entidades em favor da Educação Superior 
do País. 

A primeira reunião ocorreu dia 10 de outubro de 
2016, e na ocasião o presidente do CRUB, reitor 
Dr. Benedito Guimarães, ouviu de cada associa-
ção a pauta de trabalho com um olhar voltado 
para o futuro, focado nas ações articuladas para 
o desenvolvimento do ensino superior, visando 
uma atuação conjunta na interlocução dos gran-
des temas da educação junto ao Governo Federal 
e seus ministérios, além do parlamento. Durante 
a reunião, os representantes se manifestaram a fa-
vor da construção de uma pauta comum e de uma 
atuação conjunta entre as associações e o CRUB. 
Houve consenso acerca da necessidade imediata 
de se estabelecer um melhor diálogo com o novo  

Governo Federal e o Ministério da Educação, com 
vistas ao desenvolvimento de ações que possam 
ser melhor debatidas e executadas. 

O CRUB e as associações chegaram à convergên-
cia da seguinte pauta comum: a autonomia uni-
versitária; avaliação e regulação; o financiamento 
da Educação Superior; contribuições acerca da 
Medida Provisória do Ensino Médio; e o Marco 
Regulatório de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

Já em março de 2017 o presidente do CRUB, reitor 
Dr. Benedito Guimarães recebeu na sede da En-
tidade, em Brasília, os presidentes e representan-
tes das Associações dos Segmentos. Foi objeto de 
pauta da reunião a criação de um Fórum de Presi-
dentes para dar continuidade à construção de uma 
agenda em comum para o Ensino Superior, além 
da elaboração de um planejamento para realização 
de atividades conjuntas. 

Por fim, em maio de 2017, o presidente do CRUB 
se reuniu com os presidentes e representantes das 
associações por segmentos para tratar sobre os 
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desafios das entidades representativas do ensi-
no superior no atual cenário político-econômico, 
além de tratar da elaboração de atividades con-
juntas relacionadas aos temas: financiamento da 
Educação Superior, agência de acreditação, ava-
liação e regulação. 

REUNIÃO DOS SECRETÁRIOS 
EXECUTIVOS DAS ASSOCIAÇÕES 
REPRESENTATIVAS DOS SEGMENTOS 
Desde de 2013 o CRUB realiza reuniões conjuntas 
com todos os Secretários Executivos das Asso-
ciações Representativas dos Segmentos (ABIEE, 
ABRUC, ABRUEM, ANDIFES, ANEC, ANUP). 
Tais encontros têm por objetivo discutir a reali-
zação de trabalhos conjuntos entre todas as En-
tidades representativas do setor e o CRUB, além 
de promover a integração e troca de experiências 
entre estas. Durante esta gestão esses encontros 
ocorreram em 12 de setembro de 2016; 10 de abril 
de 2017; 22 de maio de 2017; e 31de agosto de 2017. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS 
DIRIGENTES DAS INSTITUIÇÕES 
FEDERAIS DE ENSINO 
SUPERIOR - ANDIFES 
A secretária executiva do CRUB, Fernanda Pó-
voa, participou do seminário "O Financiamento 
Sustentável da Universidade Federal", promovi-
do pela ANDIFES, no dia 16 de dezembro de 2015,  

em Brasília. Durante o encontro, a secretária par-
ticipou de várias mesas redondas e com discus-
sões envolvendo a temática, tais como: "Como 
financiar os grandes grupos de despesas: Tercei-
rização, Expansão, Assistência Estudantil, Pes-
quisa e Manutenção Predial"; "A universidade 
do futuro - Manutenção, Expansão, Inclusão e 
Excelência: perspectivas e propostas de financia-
mento" e "Autonomia universitária e eficiência no 
gasto público". 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS 
REITORES DAS UNIVERSIDADES 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS - ABRUEM 
Dos dias 31 de maio a 3 de junho de 2 017 o 
CRUB participou do 602  Fórum de Reitores da 
ABRUEM. Essa edição teve como tema central 
"Governança pública: transparência e contro-
le social na gestão do Ensino Superior", O Fórum 
ocorreu em Campina Grande, na Universidade 
Estadual da Paraíba (UEPB). 

No dia 10 de agosto de 2016, o reitor da Universi-
dade Estadual da Paraíba (UEPB) e Conselheiro 
do CRUB, prof. Antonio Rangel Junior, represen-
tou o presidente do Conselho de Reitores, no ato 
solene de posse da nova diretoria (para o biênio 
2016-2018) da ABRUEM. Tal solenidade aconte-
ceu em Brasília. 
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O CRUB esteve presente entre os dias 18 e 21 de 
maio de 2016 no 589  Fórum Nacional de Reitores 
da ABRUEM. A Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) sediou o evento, que ocorreu no campus 
Pirenópolis. Os reitores das 42 instituições muni-
cipais e estaduais que compõem a Associação dis-
cutiram, ao longo do evento, assuntos que aborda-
ram Ciência, Tecnologia e Inovação, que foram a 
temática desta edição do Fórum. 

O presidente do CRUB, reitor Dr. Benedito Gui-
marães Aguiar Neto, esteve presente no dia 07 de 
outubro de 2015 na solenidade de abertura do 57º 
Fórum Nacional de Reitores da Associação Brasi-
leira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais (ABRUEM). A cerimônia ocorreu em 
São Paulo, sob o tema "Internacionalização e Go-
vernança Universitária". 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DAS UNIVERSIDADES 
COMUNITÁRIAS - ABRUC 
O reitor Wolmir Therezio Amado (PUC Goiás), 
conselheiro do Conselho de Reitores das Universi- 
dades Brasileiras (CRUB), representou o Colegiado  

na 32 assembleia da Associação Brasileira das 
Universidades Comunitárias (ABRUC), no dia 16 
de junho de 2016, em Brasília. Cerca de cinquen-
ta reitores das comunitárias estiveram reunidos 
no campus II da Universidade Católica de Brasília 
(UCB) para debater sobre o tema: "Comunitárias: 
revisando, e (re)lançando sua trajetória na Edu-
cação Superior". A secretária executiva do CRUB, 
Fernanda Póvoa também prestigiou a abertura da 
assembleia da Associação. 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DA 
EDUCAÇÃO CATÓLICA — ANEC 

O CRUB, por meio do seu conselheiro reitor da 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC 
Goiás), Prof. Wolmir Therezio Amado, participou 
no dia 22 de setembro de 2016, da mesa de aber-
tura do IX Fórum Nacional de Mantenedoras, re-
alizado pela Associação Nacional de Educação 
Católica do Brasil (ANEC), no Centro de Conven-
ções Israel Pinheiro, em Brasília. O evento que 
está na nona edição teve por objetivo proporcionar 
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reflexão quanto ao cenário atual das Organizações 
Educacionais Católicas no País. 

"A Profissionalização da Gestão e a Sustentabili-
dade Institucional" foi o tema principal do evento, 
que foi composto por palestras, debates, reflexões 
em grupos. 

O Conselho de Reitores participou entre os dias 17 
e 18 de setembro de 2016 da VII Assembleia Geral 
Ordinária da ANEC e do VIII Fórum de Mantene-
doras. Os eventos ocorreram no Centro de Eventos 
e Treinamento CNTC, em Brasília. A Assembleia 
e o Fórum tiveram por objetivo discutir e definir 
a posição das instituições católicas de educação, 
além de desenvolver as diretrizes a serem adota-
das pela associação e por suas associadas para o 
próximo ano de atividades. "Gestão e Profissio-
nalização na Escola Católica", foi o tema central 
do Fórum. Na ocasião o presidente do CRUB foi 
representado pela reitora da PUC-SP, Prof Anna 
Marques Cintra. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS 
EVANGÉLICAS - ABIEE 
Entre os dias 02 e 03 de junho de 2016, o Unilasal-
le Canoas recebeu o II Fórum Nacional das IES 
Confessionais, promovido pela Associação Na-
cional da Educação Católica (ANEC) e Associação 

Brasileira de Instituições Educacionais Evangé-
licas (ABIEE). O Fórum teve o intuito de trazer 
experiências e discutir a confessionalidade 
e sustentabilidade das instituições de ensino 
confessionais. O Presidente do Conselho 
de Reitores, reitor Dr. Benedito Guimarães, 
participou da mesa de abertura do Fórum. 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 
SUPERIOR - FUNADESP 
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No dia 14 de junho de 2016 o presidente do CRUB, 
reitor Dr. Benedito Guimarães, participou como 
debatedor do XVII Encontro Nacional de Pós-
-Graduação e Pesquisa das IES Particulares e XI 
Encontro Nacional do Fórum de Extensão das IES. 

Foram abordados desde os aspectos técnicos até 
as políticas públicas que orientam o novo Marco 
Regulatório para a Pós-Graduação Lato Sensu. O 
presidente da Câmara de Educação Superior do 
CNE, prof. Erasto Fortes apresentou cada ponto da 
resolução do novo Marco Regulatório que havia 
sido recentemente aprovado pelo CNE. 

O presidente do CRUB, reitor Dr. Benedito Guima-
rães, externou sua preocupação em relação a alguns 
pontos de que não foram abordados ou foram aborda-
dos de forma superficial na resolução do novo Marco  

Regulatório. Segundo ele, um ponto bem importante 
que foi colocado de lado nas discussões, foram os ín-
dices de avaliação, que são de extrema importância 
para o bom andamento do Ensino Superior. 

Outro ponto levantado pelo presidente do CRUB 
na resolução foi o que aborda o credenciamento 
especial das instituições do mundo do trabalho, 
que podem oferecer o curso de Lato Sensu. 

Além do presidente do CRUB, a mesa contou os 
seguintes debatedores: Conselheiro Erasto Fortes, 
do CNE; Prof-4. Gislaine Moreno, representante da 
Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino 
Superior Particular (ABMES); e o prof. Sérgio Lex, 
pró-reitor de Extensão e Educação Continuada da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie, que coor-
denou os trabalhos da mesa. 
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ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA - ABED 
O Conselho de Reitores esteve presente entre os 
dias 25 e 29 de outubro de 2016 na cidade de Bento 
Gonçalves, no Rio Grande do Sul, no 219  Congres-
so Internacional ABED de Educação a Distância 
(CIAED). O CRUB participou da mesa redonda 
que discutiu o "Registro profissional de diploma-
dos em Serviço Social EAD - impasses e alternati-
vas diante da legislação de ensino e das resoluções 
do CFESS". Na ocasião o conselheiro do CRUB, 
reitor da Universidade Luterana do Brasil (UL-
BRA), Prof. Marcos Fernando Ziemer, representou 
a Entidade nos trabalhos da mesa de debate. 

SINDICATO DAS MANTENEDORAS 
DE ENSINO SUPERIOR - SEMESP  

O Conselho de Reitores, representado pela sua se-
cretária executiva, Fernanda Póvoa, esteve pre-
sente na 17° edição do Fórum Nacional do Ensino 
Superior Particular Brasileiro (FNESP), organiza-
do pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino 
Superior (Semesp). O evento ocorreu nos dias 24 e 
25 de setembro de 2015, em São Paulo e teve como 
tema norteador: "Economia da Educação: geração 
de valor para a sociedade". 

UNIVERSIA BRASIL 
Os diretores do Santander Universidades e 
da Universia Brasil participaram, no mês de janei-
ro de 2017, de uma reunião com o Conselho de Rei-
tores em sua nova sede em Brasília. Na ocasião os 
dirigentes apresentaram os projetos e programas 
oferecidos pelo Banco em prol dos alunos, docen-
tes, pesquisadores, funcionários e às próprias ins-
tituições. Participaram ainda da reunião represen-
tantes da ABRUC e da ABIEE. 

O presidente do CRUB, reitor Dr. Benedito Gui-
marães, foi o chairman do seminário organiza-
do pela Universia Brasil, com a correalização do 
CRUB, que discutiu o papel do professor na uni-
versidade contemporânea. O evento ocorreu no 
dia 4 de novembro de 2015, em São Paulo. Além 
do Presidente, a abertura do evento contou com 
a participação do reitor da Universidade Estadual 
de São Paulo (UNESP), e membro da diretoria do 
CRUB, Prof. Julio Durigan, e do Diretor Geral da 
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Universia Brasil, Luis Cabafias. Em sua introdu-
ção, o Presidente enfatizou sobre o grande desa-
fio que é mudar a cultura do ensino universitário, 
rompendo com o padrão predominante do do-
cente em sala de aula. "É preciso enxergar o alu-
no como um elemento ativo e protagonista do seu 
próprio processo de ensino", afirmou Benedito. 

O seminário reuniu reitores e gestores da área de 
educação para discutir o tema, que permeia o uni-
verso acadêmico de uma maneira geral. 

A Universia Brasil, em parceria com o Conselho de 
Reitores, realizou no dia 21 de outubro de 2015 o II 
Seminário "Evasão no Ensino Superior". O evento 
ocorreu na sede provisória do CRUB, em Brasília. 
e promoveu um debate sobre as questões que per-
meiam a evasão dos alunos das instituições de en-
sino superior e seu impacto da realidade das uni-
versidades do país, além da apresentação de cases 
sobre a temática. Na ocasião o vice-presidente do  

CRUB e da Laureate Brasil, professor Oscar Hi-
pólito, reitor da Universidade Anhembi Morumbi 
correalizadora do evento, foi o curador do evento. 

CONGRESSO BRASILEIRO 
DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
PARTICULAR (CBESP) 

9° CBESP em Porto de Galinhas 
O CRUB esteve presente entre os dias 14 e 16 de 
abril de 2016, em Porto de Galinhas, em Recife, na 
90 edição do Congresso Brasileiro da Educação 
Superior Particular, que teve como tema: "Ensi-
no Superior Brasileiro: soluções para um país que 
precisa avançar". O Congresso reúne as principais 
lideranças do ensino superior particular: reitores, 
mantenedores, gestores, autoridades governa-
mentais e políticas com responsabilidades na área 
de educação, além de renomados educadores e 
formuladores de políticas públicas. O evento dis-
cutiu alternativas e estratégias para a expansão da 
Educação Superior no país, a fim de apoiar e acele-
rar o desenvolvimento econômico e social susten-
tável brasileiro. 

10° CBESP em Gramado 
Aconteceu entre os dias 25 e 27 de maio de 2017 em 
Gramado (RS) 010° Congresso Brasileiro da Educa-
ção Superior Particular (CBESP), promovido pelo 
Fórum das Entidades Representativas do Ensino 
Superior Particular. O tema debatido nesta edição 
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foi a Inovação e Sustentabilidade na Educação Su-
perior no século 21". Ao final do evento foi divulgado 
pelo FÓRUM uma carta que destacou a importân-
cia de manter a agenda da retomada econômica, e 
as reformas estruturais do Governo. O CRUB esteve 
presente em mais essa edição do CBESP. 

FÓRUM DOS EXECUTIVOS 
FINANCEIROS PARA AS 
INSTITUIÇÕES DE ENSINO PRIVADAS 
DO BRASIL - FINANCIES 

O Conselho de Reitores participou entre os dias 20 
e 22 de outubro de 2016, do 9° Fórum dos Executi-
vos Financeiros para as Instituições de Ensino Pri-
vadas do Brasil (FinancIES). O Fórum teve o objeti-
vo de discutir as variáveis que compõem a infraes-
trutura educacional e as inovações acadêmicas ne-
cessárias para garantir o crescimento sustentável. 
O evento ocorreu em Sergipe, no campus Aracaju 
Farolândia - da Universidade Tiradentes (Unit). Em 
sua 9° edição, o FinancIES reuniu mais de 150 ges-
tores de 19 estados brasileiros neste evento. 

Entre os dias 24 e 25 de novembro de 2015, o Con-
selho de Reitores recebeu em sua sede a 89  edi-
ção do Fórum dos Executivos Financeiros para 
as Instituições de Ensino Privadas do Brasil (Fi-
nanCIES). O evento contou com intensos debates, 
palestras e apresentação de cases de sucesso em 
torno do tema "Meritocracia Efetiva! Gerar Valor 
para a Instituição de Ensino". O FinancIES rece-
beu mais de 170 gestores de finanças de várias par-
tes do Brasil. O presidente do CRUB, Dr. Benedito 
Guimarães Aguiar Neto, participou da abertura 
solene do evento. 

FÓRUM NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES 
FILANTRÓPICAS - FONIF 
No dia 14 de setembro de 2016, o presidente do 
CRUB, Dr. Benedito Guimarães, participou de 
um debate sobre o reconhecimento da Filantropia 
com representantes do Fórum Nacional das Ins-
tituições Filantrópicas (Fonif), e com o secretário 
adjunto do MEC, Felipe Sigollo. 

O presidente do Conselho de Reitores, reitor Dr. 
Benedito Guimarães, participou no dia 8 de agosto 
de 2016, de um encontro com a diretoria do Fórum 
Nacional das Instituições Filantrópicas (Fonif) 
e a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB), em Brasília. Na ocasião o FONIF apresen-
tou os resultados da pesquisa: "Contrapartida do 
Setor Filantrópico para o Brasil". Além do CRUB, a 
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reunião contou com a presença de representantes 
de todos os setores da Assistência Social, Educa-
ção e Saúde de associações, fundações e institui-
ções confessionais, como Adventistas, Batistas, 
Católicos, Luteranos, Metodistas e Presbiterianos, 
dentre outros. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES 
UNIDAS PARA EDUCAÇÃO, 
CIÊNCIA E CULTURA - UNESCO 
O CRUB esteve presente, no dia 06 de setembro de 
2016, no lançamento mundial do Relatório de Mo-
nitoramento Global da Educação da UNESCO. O 
documento aponta soluções para os atuais desa-
fios enfrentados pela humanidade e pelo planeta. 
A UNESCO lançou mundialmente o documento, 
em diversos países. No Brasil, o evento ocorreu no 
Espaço Israel Pinheiro, em Brasília, DF. 

74V SEMANA OFICIAL DA ENGENHARIA 
E DA AGRONOMIA - SOEA 

O presidente do CRUB, Dr. Benedito Guimarães 
Aguiar Neto, proferiu uma Palestra Magna no 
Congresso Técnico Científico da Engenharia e da 
Agronomia (CONTECC), intitulada "O papel da 
engenharia e Agronomia para a inovação". A pales-
tra ocorreu no dia 09 de agosto de 2017, durante a 
74 Semana Oficial da Engenharia e da Agronomia 
(SOEA), em Belém no Pará. Em sua conferência 
magna, o Presidente abordou o papel estratégico 
do agronegócio e o papel estratégico da Agronomia 
e Engenharia. Ele apresentou ainda a Universidade 
como espaço natural de reflexão e geração do co-
nhecimento, sendo uma das principais responsá-
veis pela produção científica. Uni dos pontos abor-
dados também durante sua fala foi a necessidade 
de criação de um ecossistema de inovação. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
EDITORAS UNIVERSITÁRIAS - ABEU 
O reitor da Universidade Luterana do Brasil (UL-
BRA), reitor Marcos Ziemer, representou o Con-
selho de Reitores no dia 24 de maio de 2017 no Fó-
rum da ABEU, que ocorreu em Foz do Iguaçu. O 
evento marcou os 30 anos de fundação da ABEU. 
É papel da associação promover ações mais cola-
borativas que valorizem e estimulem boas práticas 
entre editoras universitárias, além de avançar na 
interlocução com as instituições públicas, empre-
sas e associações do livro de âmbito nacional e in-
ternacional, independentemente do cenário eco-
nômico e político, 
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PALÁCIO DO PLANALTO 
A convite da Associação Nacional de Juristas 
Evangélicos (ANAJURE), o Conselho de Reitores 
participou de um encontro com o Presidente em 
Exercício da República, Michel Temer, no dia 16 de 
junho de 2016, no Palácio do Planalto em Brasília. 
Na ocasião o reitor da Universidade Luterana do 
Brasil (ULBRA) e conselheiro do CRUB, Prof. Mar-
cos Fernando Ziemer, representou a Entidade no 
encontro com os juristas e o Presidente interino. A 
pauta do encontro com as mais de 21 entidades re-
ligiosas foi de apresentar propostas relacionadas à 
preservação da liberdade de religião no país. 

O CRUB participou no dia lide janeiro de 2016, da 
cerimônia de sanção do Marco Legal da Ciência, 
Tecnologia e Inovação. Na ocasião a Presidente da 
República, Dilma Rousseff, assinou tal sanção que 
tornou as ações entre os setores público e privado 
que formam o sistema de CT&I, mais ágeis, flexíveis 
e menos burocráticas. O novo Marco Legal de CT&I 
aproxima as universidades das empresas, tornan-
do mais dinâmicos a pesquisa, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação no País. "De  

nada adianta uma tecnologia revolucionária se per-
manecer na estante de um laboratório de centro de 
pesquisa ou que só seja certificada após anos de tra-
mitação burocrática, perdendo seu caráter de van-
guarda", observou Dilma Rousseff. 

SUPERIOR TRIBUNAL FEDERAL - STF 
O presidente do CRUB, Prof. Dr. Benedito Guima-
rães, esteve presente no dia 22 de março de 2017 
na posse do jurista Alexandre de Moraes no cargo 
de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). 
Moraes passou a ocupar a cadeira deixada por 
Teori Zavascki, que morreu em um acidente de 
avião em janeiro. 

O Presidente do CRUB, reitor Dr. Benedito Guima-
rães Aguiar Neto, participou no dia 8 de outubro de 
2015 de uma audiência com a vice-presidente do 
Supremo Tribunal Federal (STF), a ministra Cár-
men Lúcia. Na ocasião eles trataram sobre o Pro-
tocolo de Compromisso entre o CRUB (por meio de 
suas IES associadas) e a vice-presidente do STF, em 
prol da campanha Justiça pela Paz em Casa. 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - MEC 
A secretária executiva do CRUB, Fernanda Pó-
voa, participou no dia 1° de agosto de 2017, no 
Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) 
em Brasília, da primeira reunião da Câmara do 
Programa Nacional de Estruturação a Centros de 
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Desenvolvimento Regional (CDRs). O objetivo do 
encontro foi de apresentar a proposta de um pro-
grama nacional com vistas a delinear o papel das 
universidades e instituições de ensino e pesquisa 
no desenvolvimento regional. Tal projeto é uma 
iniciativa do Ministério da Educação (MEC) por 
meio da Secretaria de Educação Superior (SESu) e 
do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Comunicações (MCTIC), subsidiados pelo CGEE. 

O CRUB, por ser a única entidade a congregar to-
dos os segmentos universitários, terá a missão de 
representar o setor, sendo um integrante essencial 
neste grupo de trabalho para o bom andamento 
das ações do programa. Além do CRUB, o progra-
ma conta com representantes do MEC, MCTIC, 
CGEE, Câmara dos Deputados (CEDES/Consul-
toria Legislativa), CAPES, CNPq, FINEP, Sebrae, 
dentre outros. 

O CRUB acompanhou urna comitiva de represen-
tantes das Instituições Educacionais Confessio-
nais no dia 31 de setembro de 2016 para debater 
com o Ministério da Educação sobre as Diretrizes  

Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de 
Teologia. O objetivo da reunião foi apresentar ao 
MEC a preocupação do setor acerca da importância 
da oficialização do ensino teológico no Brasil. Esti-
veram presentes neste encontro: pelo MEC, a chefe 
de gabinete adjunta, Maria Cecília Costa Perez, e a 
assessora especial do Ministro, Claudia Sperling. 
Além do CRUB, a reunião contou com represen-
tação da ABIEE, Redes Batista e Metodista, ASTE, 
PUC-Rio, e CNBB Faculdades de Teologia. 

O presidente do CRUB, Dr. Benedito Guimarães, no 
dia 14 de setembro de 2016, se reuniu com o Secre-
tário de Regulação e Supervisão da Educação Su-
perior, Maurício Romão para tratar da agenda vem 
sendo debatida com os reitores da Entidade em con-
junto com o MEC. Dentre esses assuntos foi debati-
da a questão do lato sensu e o sistema de avaliação. 

O Conselho de Reitores, por meio da sua secretaria 
executiva, se reuniu no dia 6 de junho de 2016, em 
Brasília, com o novo titular da Secretaria de Educa-
ção Superior do Ministério da Educação (SESu/ 
MEC), professor Paulo Barone. Na oportunidade 



a secretária executiva do Conselho, Fernanda Pó-
voa, juntamente com os secretários executivos das 
Associações Nacional das Universidades Particu-
lares (ANUP), Brasileira de Instituições Educacio-
nais Evangélicas (ABIEE) e Nacional de Educação 
Católica do Brasil (ANEC), levaram algumas de-
mandas do setor ao novo Secretário. 

A diretoria do CRUB se reuniu no dia 14 de ju-
nho de 2016, com o Ministro da Educação, Men-
donça Filho. A reunião ocorreu no Ministério da 
Educação (MEC), em Brasília, com o objetivo de 
apresentar o Colegiado de Reitores e as institui-
ções que fazem parte desta Entidade, bem como 
colocar este Conselho à disposição do MEC. Na 
ocasião, o Ministro da Educação apresentou 
uma parte da sua nova equipe e explicitou os de-
safios que o MEC ainda possui, enfatizando que 
em sua gestão o Ministério da Educação será o 
Ministério do diálogo, de uma conversa franca, 
aberta, direta, responsável, e equilibrada para 
celebrar compromissos duradouros, transparen-
tes e republicanos. 

Na sequência, o presidente do CRUB, reitor Dr. 
Benedito Guimarães, apresentou ao Ministro um  

documento preparado pelo Conselho de Reitores 
listando os principais desafios que precisam ser 
superados para que se conforme um real Sistema 
Nacional de Educação Superior, refletindo assim 
todo o potencial do Brasil no que tange a esse tema. 

Dessa forma, o documento apontou um conjunto 
de temas que vem sendo debatidos e trabalhados 
com os reitores associados ao CRUB e com as En-
tidades dos segmentos. Dentre eles foram destaca-
dos: avaliação; pesquisa, inovação e pós-gradua-
ção; gestão e autonomia universitária; políticas de 
acesso e permanência, e financiamento da educa-
ção superior (PROUNI, FIES, PROIES etc); forma-
ção de professores; internacionalização; educação 
cidadã; EAD; especialização Lato Sensu. 

O presidente do CRUB, reitor Dr. Benedito Guima-
rães aproveitou ainda para reiterar a preocupação 
do CRUB com vários pontos relacionados à Edu-
cação Superior que afligem a sociedade brasilei-
ra. Assim, o reitor destacou a preocupação com a 
questão do Sistema de Avaliação e o protagonismo 
que o Exame Nacional de Desempenho dos Estu-
dantes (ENADE) assumiu no processo de avalia-
ção dos cursos de graduação do país. 

"Nós não somos contra o Enade, mas somos con-
tra a forma como o Enade está inserido hoje no 
processo de avaliação da Educação Superior", 
destacou o Presidente. 
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Nos dias 15 de março e 23 de abril de 2016, o Con-
selho de Reitores participou de dois encontros 
com o então secretário de Regulação e Supervisão 
da Educação Superior (SERES) do Ministério da 
Educação (MEC), Marco Antonio, e a diretora de 
Regulação da Educação Superior, Luana Medei-
ros, visando o aperfeiçoamento e melhoramento 
contínuo das demandas apresentadas por suas 
associadas junto a Seres. A proposta do encontro 
foi estreitar uma parceria entre a Secretaria de Re-
gulação e as Entidades representativas dos seg-
mentos do ensino superior, participando deste as 
seguintes: CRUB, ANEC, ABIEE, ABRUC, ANUP, 
ABMES e ABRAES. 

O presidente do CRUB, reitor Dr. Benedito Guima-
rães se reuniu no dia 09 de março de 2016 como se-
cretário da SERES, Marco Antonio de Oliveira. No 
encontro os dois discutiram sobre a atual situação 
de oferta e procura dos cursos de licenciatura no 
País. O Secretário da Seres propôs ao CRUB a parti-
cipação no Grupo de Trabalho que discutirá novos 
programas de incentivo e ampliação dos cursos de 
licenciatura. Foi debatido também o atual processo 
de avaliação, sugerindo-se um novo formato para o 
Enade e um fortalecimento do Censo. 

O reitor da Universidade Estadual da Paraíba 
(UEPB), professor Rangel Junior, representou o 
Conselho de Reitores, em audiência no Ministério  

da Educação (MEC), no dia 19  de marco de 2016, em 
Brasília, onde foram discutidas questões relaciona-
das ao Programa Institucional de Bolsas de Inicia-
ção a Docência (PIBID), que estava ameaçado de so-
frer cortes por parte da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal em Nível Superior (Capes). 

Após longo debate, com apoio de senadores, depu-
tados, e representantes do setor de ensino superior 
e instituições voltadas para o desenvolvimento da 
Educação, ficou estabelecido que nenhuma das 90 
mil bolsas ofertadas pelo programa seria cortada, e 
que um grupo de trabalho seria formado para atuar 
junto ao MEC e a Capes na reformulação do PIBID. 
O Conselho de Reitores integra o grupo de traba-
lho que está discutindo junto ao MEC tais mudan-
ças no programa. Além do CRUB integram esse 
grupo: Undime, Consed, Fórum Nacional do Pibid, 
Andifes, Abruc, Abruem, Anec, Conif. A Secretária 
executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, esteve pre-
sente nos dias 8 e 15 de março em reunião no MEC 
com o grupo de trabalho. 

O CRUB em conjunto com a ANUP, ABRAES, 
ANEC, ABRUC, ABMES, SEMESG, AMPESC, 
SEMERJ, COMUNG, FinancIES e FENEP en-
viaram em fevereiro de 2016 um ofício a Se-
cretaria Executiva do Ministério da Educação 
(MEC), convocando uma reunião com o órgão 
para debaterem sobre o Fundo de Financiamento 



Estudantil — FIES. As associações representati-
vas do ensino superior particular e comunitária 
se juntaram para apresentarem ao MEC soluções 
conjuntas para o Programa. Respondendo ao pe-
dido das Entidades o MEC por meio da Secretaria 
de Educação Superior (Sesu), se reuniu no dia 16 
de março de 2016 com os signatários do docu-
mento para discutirem os problemas e soluções 
apontados no ofício que foi enviado ao Ministé-
rio da Educação. 

CONSELHO NACIONAL DE 
EDUCAÇÃO (CNE) 
A secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa 
participou no dia 6 de abril de 2017 da solenidade 
de entrega da Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) ao Conselho Nacional de Educação (CNE). 
Na oportunidade o Ministro da Educação, Men-
donça Filho, garantiu apoio na implementação  

das novas diretrizes. "O MEC assegurará todo o 
apoio técnico, do ponto de vista de suporte, para 
que os estados e municípios possam avançar na 
definição dos currículos, que obedecerão justa-
mente às normas e diretrizes gerais consagradas 
na BNCC", disse. "O apoio à formação de professo-
res também está garantido." 

No dia 14 de março de 2017, a secretária executiva 
do Conselho, Fernanda Póvoa, esteve presente 
na solenidade de posse do economista Maurício 
Romão, como conselheiro da Câmara de Educa-
ção Superior do Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE). Ele assumiu o cargo em substituição a 
Henry Júnior e terá mandato vigente até outubro 
de 2018. Romão comandava a Secretaria de Re-
gulação e Supervisão da Educação Superior (Se-
res), do Ministério da Educação. 

A secretária executiva do CRUB, Fernanda Pó-
voa, participou no dia 6 de outubro de 2016, da 
solenidade de posse do novo presidente do Con-
selho Nacional de Educação (CNE), Prof. Eduar-
do Deschamps. Em seu discurso de posse, Des-
champs enfatizou que o Conselho vai dar prio-
ridade a duas pautas: a reforma do ensino médio 
e a base curricular. "Vamos lutar por uma edu-
cação como espaço definitivo de supressão de 
preconceitos de qualquer tipo. E por uma escola 
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em que o ser humano possa se desenvolver inte-
gralmente", disse. 

Em uma sessão extraordinária do Conselho Na-
cional de Educação (CNE), no dia 11 de setembro 
2016 o ministro da Educação, Mendonça Filho, 
deu posse ao novo membro da Câmara de Educa-
ção Superior, Raul Henry. A secretária executiva 
do CRUB, Fernanda Póvoa prestigiou a posse do 
novo conselheiro em Brasília. 

O presidente do CRUB, reitor Dr. Benedito Gui-
marães se reuniu no dia 10 de março de 2016 com 
o secretário executivo do CNE, Rodrigo Lamego. 
Na ocasião eles discutiram sobre o Marco Regula-
tório dos Cursos de Pós-graduação lato sensu e as 
Diretrizes curriculares do curso de Direito. 

O CRUB esteve presente no dia 8 de março de 2016 
na Conferência que celebrou os 20 anos do Conse-
lho Nacional de Educação (CNE). Instituído pela 
Lei 9.131, de 25/11/95, o CNE tem como finalidade  

colaborar na formulação da Política Nacional de 
Educação e exercer atribuições normativas, de-
liberativas e de assessoramento ao Ministro da 
Educação. O evento também contou com a Con-
ferência sobre a história e as perspectivas para o 
CNE, proferida pelo ex-Conselheiro do CNE, Car-
los Roberto Jamil Cury. Na parte da tarde o acom-
panhamento e monitoramento do Plano Nacional 
de Educação (PNE) foi o tema debatido pelos Con-
selheiros e convidados. 

CNE - AUDIÊNCIAS E CONSULTAS 
PÚBLICAS! SEMINÁRIOS 

Representantes do Conselho de Reitores estive-
ram presentes em diversas audiências públicas 
promovidas pelo CNE. Dessa forma, o CRUB as-
segurou a representação de suas IES associadas 
em tais audiências, colaborando com o desenvol-
vimento, aprimoramento e consolidação da edu-
cação nacional de qualidade. Abaixo destacamos 
os eventos nos quais o CRUB participou: 
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Audiência Pública "Novas DCN'S e Regras de 
Abertura de novos cursos de Direito" — ocorrida 
em lide abril de 2017, na OAB, em Brasília. 

Solenidade de entrega da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) ao CNE — ocorrida em 06 de 
abril de 2017, no CNE, em Brasília. 

Audiência Pública "Diretrizes Curriculares Na-
cionais para o curso de Graduação em Relações 
Internacionais" — ocorrida em 13 de março de 
2017, no CNE, em Brasília. 

Seminário sobre a Base Nacional Comum Curri-
cular (BNCC) — ocorrido no dia 26 de janeiro de 
2017, no INEP, em Brasília. 

Seminário de Implementação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Formação Inicial 
e continuada de Profissionais do Magistério — 
ocorrido entre os dias 07 e 08 de abril de 2016, no 
CNE, em Brasília. 

Audiência Pública "Revisão das Diretrizes Curri-
culares Nacionais para o curso de Graduação em 
Educação Física" — ocorrida em lide dezembro de 
2015, no CNE em Brasília. 

MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E 
COMUNICAÇÕES - MCTIC 
O vice-presidente do CRUB, reitor do Centro Uni-
versitário FEI, prof. Fábio do Prado, participou de  

um encontro a pedido do ministro da Ciência, Tec-
nologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), Gil-
berto Kassab, com mais de 100 dirigentes de institui-
ções científicas, presidentes de sociedades científi-
cas, reitores e demais representantes da comunida-
de científica e acadêmica de todo o País, promovido 
pela SBPC no dia 8 de junho de 2016, em São Paulo. 

O encontro aconteceu com a finalidade de buscar 
estabelecer um canal de diálogo com o setor nacio-
nal de CT&I, já que se formou um consenso entre 
os representantes da comunidade científica e aca-
dêmica, frontalmente contrários à fusão do MCTI 
com o Ministério das Comunicações. 

No dia 8 de outubro de 2015 o presidente do CRUB, 
reitor Dr. Benedito Guimarães, participou da So-
lenidade de Transmissão de cargo ao Ministro da 
Ciência, Tecnologia e Inovação e Comunicações, 
Celso Pansera. Além do presidente, estiveram 
presentes na Solenidade os vice-presidentes do 
CRUB, reitor Oscar Hipólito (Anhembi Morumbi), 
reitor Mário Cesar dos Santos (UNIVALI) e reitor 
Fábio do Prado (FEI), ademais da secretária execu-
tiva do Conselho, Fernanda Póvoa. 
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INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS 
E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
ANÍSIO TEIXEIRA - INEP 
A secretária executiva do Conselho de Reitores, 
Fernanda Póvoa, participou do VI Encontro Na-
cional do Censo da Educação Superior (Ences). O 
evento ocorreu entre os dias 23 e 24 de novembro 
de 2016, em Brasília. Reunidos durante dois dias 
para conhecer novas variáveis do Censo da Edu-
cação Superior 2016, os dirigentes, gestores edu-
cacionais e pesquisadores institucionais (PI) - que 
são os responsáveis pelo preenchimento do Censo 
em cada Instituição de Ensino Superior (IES) - ti-
veran a oportunidade de discutir estratégias para 
o aprimoramento da coleta de dados e esclarecer 
dúvidas comuns durante o processo de preenchi-
mento da pesquisa. 

A diretoria do Conselho de Reitores se reuniu no 
dia 09 de agosto de 2016, com a equipe de Qualida-
de da Educação Superior do Instituto Nacional de  

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP). Os reitores apresentaram uma pauta para 
discutir os novos rumos do Sistema de Avaliação 
da Educação Superior no Brasil. Na oportunidade, 
o presidente do CRUB, reitor Dr. Benedito Guima-
rães Aguiar Neto, acolheu a diretora de Avaliação 
da Educação Superior do INEP, Prof. Margô Go-
mes Karnikowski, juntamente com a coordena-
dora-geral de Controle de Qualidade da Educação 
Superior, Prof. Mariângela Abrão, e o Prof. Rena-
to Augusto, assessor do Instituto. 

Em sua fala, o Presidente ressaltou a importância 
daquele encontro para a Educação Superior, além 
de contextualizar a equipe do INEP sobre os traba-
lhos realizados pelo CRUB acerca da avaliação. Foi 
a primeira vez que o Conselho de Reitores recebeu 
uma equipe do INEP em sua reunião de diretoria. 

Dando continuidade ao encontro, o reitor Benedi-
to Guimarães expressou a preocupação do Cole-
giado com algumas questões do Sistema de Ava-
liação no país, em especial no que tange ao Siste-
ma Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(Sinaes) e ao Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes (Enade), bem como seus indicadores. 

A secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, 
representou o Conselho de Reitores no V Encon-
tro Nacional do Censo da Educação Superior. O 
Evento foi realizado pelo INEP, em Brasília, en-
tre os dias 04 e 06 de novembro de 2015, e reuniu 
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Gestores e Procuradores Institucionais de várias 
instituições superiores do país. O encontro teve 
o objetivo de discutir estratégias para o aprimo-
ramento das coletas de dados, implementação de 
melhorias do sistema e apresentação das novas 
variáveis do Censo 2015. 

CONSELHO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO 
E TECNOLÓGICO (CNPQ), 
O Conselho de Reitores participou no dia 25 de 
abril de 2017, da cerimônia de aniversário do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq), que na ocasião completou 66 
anos de fundação. Concebido e fundado pelo Almi-
rante Álvaro Alberto, o CNPq nasceu como "Con-
selho Nacional de Pesquisa", criado por meio da 
Lei n2  1.310 de 15 de Janeiro de 1951, chamada pelo 
Almirante de "Lei Áurea da pesquisa no Brasil". 

Desde então, o CNPq vem mantendo e aperfeiçoan-
do a finalidade para a qual foi criado de "promover e 
estimular o desenvolvimento da investigação cien-
tífica e tecnológica, mediante a concessão de recur-
sos para pesquisa, formação de pesquisadores e téc-
nicos, cooperação com as universidades brasileiras 
e intercâmbio com instituições estrangeiras". 

MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL - MDS 
O Conselho de Reitores participou no dia 28 de 
agosto de 2017 da Cerimônia de assinatura do Ter-
mo de Cooperação do Programa Criança Feliz. A 
parceria ocorreu entre o Ministério do Desenvol-
vimento Social (MDS), o Ministério da Educação 
(MEC), o CRUB, e a Associação Nacional das Uni-
versidades Particulares (Anup). 

O objetivo da cooperação é estimular estudos e pes-
quisas acerca do desenvolvimento infantil, visando 
a inclusão do tema em projetos pedagógicos e ativi-
dades de extensão nas instituições parceiras. 

A cerimônia contou com a presença do presiden-
te do CRUB, reitor Dr. Benedito Guimarães Aguiar 
Neto; da vice-presidente da Anup, Prof. Elizabeth 



Guedes; da primeira-dama, senhora Marcela Te-
mer; do ministro da Educação, Mendonça Filho; do 
ministro do Desenvolvimento Social; Osmar Terra e 
do presidente da Frente Parlamentar Mista da Pri-
meira Infância, senador José Medeiros (PSD/MT). 

O ministro do Desenvolvimento Social (MDS), 
Osmar Terra esteve presente no CRUB no dia 03 
de maio de 2017 para apresentar aos reitores e rei-
toras o Programa Criança Feliz, coordenado pelo 
MDSA. A iniciativa tem como objetivo promover o 
desenvolvimento integral das crianças na primei-
ra infância. 
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CRUB E O 
PARLAMENTO 



CONGRESSO 

O CRUB participou, no dia 15 de fevereiro de 2016, 
da Sessão Solene do Congresso Nacional em ho-
menagem à Campanha da Fraternidade de 2016, 
relacionada ao direito à saúde e ao saneamento 
básico. O tema da campanha em 2016 foi: "Casa 
comum, nossa responsabilidade". A exemplo de 
anos anteriores, a Campanha da Fraternidade é 
promovida pela Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) em conjunto com o Conselho Na-
cional de Igrejas Cristãs do Brasil (Conic), da qual 
fazem parte, além da Igreja Católica, a Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja 
Episcopal Anglicana, Igreja Presbiteriana Unida, e 
a Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia. 

SENADO FEDERAL 
No dia 24 de fevereiro de 2016,0 Conselho de Rei-
tores esteve presente na Comissão de Educação 
do Senado, que debateu o papel estruturante do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (Pibid). O Pibid oferece recurso mensal 
a alunos que fazem estágio em escolas públicas, e 
em reciprocidade, os estudantes se comprometem 
a lecionarem na rede pública, depois de forma-
dos. Para o representante do CRUB na audiência  

pública, reitor da Universidade Estadual da Para-
íba (UEPB), Prof. Antonio Rangel Junior, o Pibid 
não é uma pauta corporativa dos professores, mas 
uma pauta da educação brasileira e, para isso, é 
importante a manutenção do Programa. 

A secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, 
participou no dia 26 de outubro de 2015, na Comis-
são de Educação, Cultura e Esporte (CE) do Sena-
do, de uma audiência Pública com o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante.Na ocasião o Mi-
nistro falou sobre as diretrizes do governo para a 
educação nacional. O objetivo foi discutir as limi-
tações de programas como o Fies, Prouni, e Prona-
tec devido aos cortes no Orçamento. A autora do 
requerimento desta audiência foi a senadora Ana 
Amélia (PP-RS). Segundo a senadora esses progra-
mas representam grandes oportunidades para os 
estudantes brasileiros. 

A Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Se-
nado Federal realizou no dia 15 de outubro de 2015 
uma audiência pública interativa para debater o 
Marco Regulatório da Educação a Distância (EAD). 
Durante o debate foi defendido por estudantes e 
especialistas o financiamento ao ensino superior 
para os cursos de educação a distância. A secretária 
executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, acompanhou 
audiência pública no Senado, em Brasília. 

• • • 

: 
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CÂMARA DOS DEPUTADOS 
No dia 26 de abril de 2017, a secretária executiva do 
CRUB, Fernanda Póvoa, esteve na Câmara dos De-
putados, para participar do café da manhã da Fren-
te Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Pesquisa e 
Inovação, evento que marcou a reabertura dos tra-
balhos das atividades de 2017. Tal reunião promo-
veu um debate em torno da Redução no orçamento 
de CT&I - Consequências e Possibilidades. 

Os grandes desafios da Frente Parlamentar são 
ajudar a buscar soluções que garantam a compe-
titividade das empresas brasileiras no contexto 
mundial de avanço tecnológico, bem como tirar o 
poder público da era analógica. Outro ponto im-
portante é fazer com que as soluções saiam do pa-
pel e cheguem à prática. 

O CRUB participou no dia 07 de março de 2017 de 
uma audiência, com o presidente da Câmara dos 
Deputados, deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ), e 
representantes da comunidade acadêmica, para 
tratar sobre a PEC 395/14 que permite às universi-
dades públicas corar pela pós-graduação lato sensu. 

O Conselho de Reitores participou no dia 30 de 
junho de 2016, na Comissão de Educação da Câ-
mara dos Deputados, de uma audiência que de-
bateu as condições de financiamento dos progra-
mas de pós-graduação em Educação, no âmbito 
da política para distribuição de recursos de cus-
teio dos Programas de Pós-Graduação, elaborada 
recentemente pela Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior do Ministé-
rio da Educação (Capes). 

No dia 10 de março de 2016 o Presidente do CRUB, 
reitor Dr. Benedito Guimarães, encontrou-se com 
o deputado federal pelo PSDB de São Paulo, Vitor 
Lippi. Na ocasião, o parlamentar pediu apoio ao 
Conselho de Reitores em um trabalho de integra-
ção das Instituições de Ensino Superior, municí-
pios e Estados no tocante à criação de projetos es-
tratégicos que contribuam para o desenvolvimento 
regional, fortalecimento dos arranjos produtivos e 
qualificação profissional, ademais de incentivar o 
empreendedorismo, colaborando assim para um 
maior estímulo à Ciência, Tecnologia e Inovação. 

A secretária executiva do CRUB, Fernanda Pó-
voa, acompanhou no dia 11 de novembro de 2015 
Audiência na Câmara dos Deputados, em Bra-
sília, que contou com a presença do ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante. Na ocasião o 
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Ministro pediu aos deputados da Comissão de 
Educação da Câmara que garantam recursos para 
a educação no orçamento do ano que vem. "Te-
mos que aumentar a receita para preservar a edu-
cação, mas cssa é uma tarefa do Congresso", afir-
mou, lembrando que "um dos maiores desafios 
para a educação é o financiamento". 

O Conselho de Reitores participou no dia 22 de 
outubro de 2015, na Câmara dos Deputados, de 
um café da manhã promovido pela Frente Parla-
mentar Mista da Educação. O objetivo do evento 
foi o lançamento do ciclo de palestras promovido 
pela frente parlamentar. Na ocasião o ministro da 
Educação, Aloizio Mercadante, esteve presente e 
pediu o apoio dos parlamentares para superar difi-
culdades orçamentárias da pasta. 

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputa-
dos promoveu no dia 20 de outubro de 2015, um 
seminário para debater o Marco Regulatório da 
Educação a Distância (EaD). Na oportunidade o 
relator do documento no Conselho Nacional de 
Educação (CNE), Luiz Roberto Curi, ressaltou que 
o marco é um texto já em consolidação e, por isso, é 
importante o debate entre todos os agentes envol-
vidos e a sociedade. Ele destacou como objetivos 
a garantia da expansão da educação a distância e 
a diminuição da evasão, que chega a quase 60%. A  

secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, 
representou o Colegiado em tal evento. 

No dia 14 de outubro de 2015 o presidente do 
CRUB e reitor da Universidade Presbiteriana Ma-
ckenzie, Dr. Benedito Guimarães esteve presente 
na Câmara dos Deputados para participar de uma 
Sessão Solene em homenagem ao Instituto Pres-
biteriano Mackenzie (IPM), que foi requerida pelo 
deputado Victório Galli (PSC/MT). 

O Presidente do CRUB, reitor Dr. Benedito Guima-
rães Aguiar Neto, cumpriu uma agenda no dia 30 
de setembro de 2015 de dois eventos na Câmara dos 
Deputados, em Brasília. O presidente participou de 
uma Sessão Solene em homenagem ao jornalista e 
escritor Ricardo Viveiros pelos seus 50 anos de con-
tribuições à comunicação e à democracia brasileira. 
Em seguida, o reitor se reuniu com presidente da 
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, 
deputado Saraiva Felipe (PMDB/MG). O objetivo 
do encontro foi estreitar os laços entre os trabalhos 
da Comissão e o CRUB. 
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PRESIDENTE DO CRUB 
PARTICIPA DE ASSEMBLEIA 
GERAL DA OUI NO CANADÁ 

OUI-10HE 
ORGANISATION UNIVERSITAIRE INTERAMÉRICAINE 
INTER-AMERICAN ORGANIZATION FOR HIGHER EDUCATION 
ORGANIZACIÓN UNIVERSITARIA INTERAMERICANA 
ORGANIZAÇÃO UNIVERSITÁRIA INTERAMERICANA 

O presidente do CRUB, reitor Dr. Benedito 
Guimarães, participou em outubro de 2017, da 
XXXVII Assembleia Geral de Membros OUI, 
em Montreal no Canadá, reconhecida inter-
nacionalmente por sua contribuição à criação de 
espaços comuns de ensino superior nas Américas. 
A Organização Universitária Interamericana (OUI) 
incentiva seus membros na melhoria da qualidade 
da educação, por meio da implementação de estra-
tégias inovadoras que promovam a excelência e a 
pertinência de sua atuação profissional. 

Assim, seu objetivo é incentivar as instituições de 
ensino superior e os organismos afiliados, de polo 
a polo, a participarem de um espaço comum de 
colaboração que respalde o debate cooperativo, 
a reflexão e ação, sobre o estado atual do ensino  

superior e suas futuras perspectivas. Através de 
sua liderança e de sua experiência neste cam-
po, seus programas de capacitação e suas ativida-
des interamericanas e interculturais, a OUI se de-
dica a fornecer os meios necessários e uma ampla 
gama de expertos para implementar estratégias 
inovadoras de melhores práticas e enfrentar os 
avances e os desafios setoriais. 

CRUB PARTICIPA DO 
CURSO IGLU BRASIL 
A secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa, 
participou entre os dias 21 e 25 de agosto de 2017, 
da edição do Curso IGLU Brasil. O curso contou 
com a presença de mais de 46 participantes vin-
dos de 08 estados brasileiros e também do Peru e 
do Equador, representando todos os segmentos 
do Ensino Superior. O primeiro módulo do curso 
foi composto por encontros e palestras presenciais 
com temas como Princípios da Administração, 
Planejamento e Gestão Estratégica, Tecnologia e 
Inovação na Gestão Universitária. O evento ocor-
reu, em Florianópolis, Santa Catarina. 

CRUB PARTICIPA DE ENCONTRO 
DAS MULHERES LÍDERES 
DA AMÉRICA LATINA 
A secretária executiva do CRUB, Fernanda Pó- 
voa, participou no mês de julho de 2017 do V 
Encontro EMULIES (Espaço de Mulheres Lí- 
deres de Instituições de Educação Superior das 
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Américas), na cidade de Lima, no Peru, sendo a 
primeira edição como um programa da Organi-
zação Universitária Interamericana (OUI-IOHE). 
Sob o tema Rompendo o "Teto de Vidro" nas Ins-
tituições de Ensino Superior, o evento teve por 
objetivo de apresentar as boas práticas institu-
cionais relativas à promoção da liderança das 
mulheres à frente das IES na América Latina; as 
dificuldades e desafios para as mulheres nas lide-
ranças das IES; além de debater sobre as temáti-
cas de mulheres e educação superior. 

O encontro contou com conferências magistrais, 
coaching e espaços de intercâmbio e colaboração 
entre as IES da América Latina. 

CONSELHO OUI REGIÃO 
BRASIL REÚNE-SE NA UFSC 
O Conselho OUI — Região Brasil reuniu-se no dia 
31 de março de 2017, na reitoria da Universidade 
Federal de Santa Catarina- UFSC, para tratar de 
temas fundamentais à ação da OUI no Brasil, jun-
to à Vice-Presidência Regional e ao Centro IGLU  

Região Brasil. Estiveram presentes o presidente 
do CRUB e reitor da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie, prof. Dr. Benedito Guimarães Aguiar 
Neto, o Prof. Luiz Carlos Cancellier de Olivo, atual 
Vice-Presidente Regional, a Professora Alacoque 
Lorenzini Erdmann, vice-reitora da UFSC, o Prof. 
Salésio Herdt, presidente da ACAFE, o Prof. Wal-
domiro Gremski, reitor da PUC-PR, Prof. Pedro 
Antônio de Melo, coordenador do Centro IGLU 
Brasil, o Prof. Luciano Rodrigues Marcelino, se-
cretário executivo Regional — SER, Brasil, e a se-
cretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa. A 
pauta permitiu ter uma visão bastante ampla das 
ações da OUI em nível nacional e internacional. 

PRESIDENTE DO CRUB É ELEITO 
CONSELHEIRO REGIONAL 
DA OUI DO BRASIL 

Em outubro de 2016,0 presidente do CRUB e reitor 
da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Prof. 
Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto foi eleito 
Conselheiro Regional da Organização Universitá-
ria Interamericana (OUI) do Brasil. 
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IV COLÓQUIO SOCIAL CAMPUS DA OUI 
Em setembro de 2016 o vice-presidente do CRUB 
e reitor da Universidade do Vale do Itajaí (Univa-
li), Prof. Mário Cesar dos Santos, apresentou no 
IV Colóquio Social Campus da OUI, na UNISUL, 
em Santa Catarina, uma análise de como as redes 
podem promover a inclusão e a permanência dos 
alunos na Educação Superior. 

PRESIDENTE DO CRUB PARTICIPA 
DE SEMINÁRIO NO REINO UNIDO 
O presidente do CRUB, reitor da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie (UPM), Prof. Dr. Benedi-
to Guimarães Aguiar Neto, representou o Colegia-
do no VII Seminário Internacional e VIII Assem-
bleia Geral do Grupo Coimbra de Universidades  

Brasileiras (GCUB), que ocorreu entre os dias 27 e 
29 de outubro de 2015, na Universidade de Man-
chester, no Reino Unido. O evento teve como 
tema central "Educação Superior, Inovação e 
Internacionalização". 

12  ENCONTRO DE REITORES 
BRASIL-ITÁLIA 
O reitor da Universidade Federal do Acre (Ufac) e 
vice-presidente do CRUB, Prof. Minoru Kinpara, 
representou o Conselho de Reitores no 1Q Encon-
tro de Reitores Brasil-Itália. O evento ocorreu em 
paralelo com o 82  Seminário Internacional e a 94  
Assembleia Geral do Grupo Coimbra de Universi-
dades Brasileiras, na Universidade de Parma, en-
tre os dias 24 e 28 de outubro de 2016. 
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Palavra do 
Presidente 



Caros leitores, 
Ao sermos reconduzidos à missão de presidir o CRUB para um novo biênio 
(2017-2019), assumimos também a missão de dar continuidade ao trabalho de 
consolidar os projetos já implantados e promover a integração dos segmentos 
que figuram no mapa das representações do ensino superior no Brasil. Além 
disso, tínhamos ainda a responsabilidade de ampliar a nossa base de filiados 
dentro da meta de expandir a representatividade do Conselho e assegurar a sua 
sustentabílidade financeira. 

Dessa forma, findamos essa gestão com o CRUB mais forte, reconhecido por sua 
importância e singularidade nos ambientes de decisão do poder público, procurado 
por organismos nacionais e internacionais para a celebração de parcerias, além 
de ter-se constituído em fonte de consulta prévia para os responsáveis pela 
formulação de políticas publicas para a educação. 

Cumprimos nosso papel de articuladores do Sistema Nacional de Educação, 
congregando em nossa sede sete associações representativas dos diversos 
segmentos da educação (ABIEE, ABRUC, ACAFE, ANEC, ANUP, COMUNG e 
FOPROP), além de promovermos encontros regulares com os presidentes das 
associações, tanto públicas quanto privadas, buscando consolidar a integração 
acadêmica e administrativa dos segmentos representados. Essa integração, 
cria a sinergia necessária para o enfrentamento das lutas em prol da melhoria 
da qualidade do ensino superior no nosso país e todos os aspectos específicos 
inerentes aos diversos segmentos do sistema universitário brasileiro que compõem 
o CRUB. 

No contexto do processo eleitoral 2019, para a Presidência da República, 
apresentamos, aos presidenciáveis, proposições qualificadas a respeito das 
grandes temáticas do ensino super or, tais como: a) monitoramento permanente 
do PNE, b) revisão dos propósitos do ENADE a fim de corrigir o protagonismo 
que ele adquiriu na avaliação das lES: c) resgatar o princípio da autonomia frente a 
ingerência dos Conselhos de Classe na regulação do ensino superior: d) promover 
a revisão da Resolução CNE 01/2018 que permitiu a oferta de cursos de Pós-
graduação Lato Sensu por entidades que não são Instituições de Ensino Superior; 
e) Valorização da carreira docente por meio do fomento governamental para os 
cursos de licenciatura que, em muitos, casos, estão em processo de extinção. Já 
no ano 2019, essas contribuições foram revisitadas, atualizadas e reafirmadas em 
documentos entregues nos encontros presenciais com o Presidente da Republica 
e o Ministro da Educação. 

O Conselho aprofundou os canais de diálogo estabelecidos com o MEC, CNE, 
Capes e CNPq, e com o legislativo, tendo reforçado sua participação nos 
coleoiados de organismos como EMBRAPA, CONCEA, CONAP. !EL, e UNIVEPSIA, 
para citarmos apenas alguns• 
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Com a mesma intensidade, o CRUB consolidou sua parceria com a Organização 
Universitária Interamericana (OUI) e reforçou o diálogo com os Fõruns de Pró-
reitores. 

Destacamos ainda a realização do FORUM de REITORES. que abordou sempre 
temáticos de interesse nacional da comunidade académica e promoveu, em 
todas as edições a integração dos diversos segmentos do CRUB como vários 
segmentos organizados da sociedade, públicos ou privados 

Por fim, empregamos nossos melhores esforços para bem representarmos nossos 
associados, lutando incansavelmente por seus interesses e pela melhoria continua 
da Educação Superior, que é o objetivo precípuo deste egrégio Colegiado de 
Reitores. 

Assim. registramos o nosso muito obrigado a todos que participaram desta 
gestão, aos que colaboraram direta e indiretamente para a consecução de nossos 
obietivos. Em especial, agradecemos à Diretoria do CRUB e aos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, bem como ao nosso secretario executivo, 
Prof. Afranio Castro, pela dedicação e envolvimento, sem os 
quais não teríamos atingido os objetivos exemplificados. 

Temos a clareza de que muitos desafios ainda estão por 
vir, contudo. acreditamos que com o envolvimento de 
todos. o CRUB continuará a ser a voz das instituições 
universitárias do Brasil. 

Dr. Benedito C3uimarae Agua,  Neto 
Presidente do CRUB 
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CRUE1 
Acontece 



C RU 13 
ACO N   	 

Reuniões o os Conselhos Deli perativo e Fiscal 

Nesta gestão foram realizadas 08 reuniões ampliadas com a diretoria do Conselho 
de Reitores que versaram sobre os assuntos administrativos, financeiros e das 
políticas institucionais da Entidade, além de debater sobre a agenda comum do 
CRUB e das associações dos segmentos. 

CALENDÁRIO DE REUNIÕES 
	 1 

301° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
Brasilia, em 21 de novembro de 201/. 

302° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
Brasília, em dia 06 de março de 2018: 

303° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
São Paulo, em 07 de junho de 2018; 

304° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
Brasília, em dia 07 de agosto de 2018: 

305° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
Brasília, em dia 11 de dezembro de 2018: 

306° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
Brasília, em dia 19 de março de 2019, 

307° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
São Paulo, em 19 de junho de 2019, 

308° Reunião dos Conselhos Deliberativo e Fiscal 
Brasília, em dia 20 de agosto de 2019. 
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Reuniões lenárias 

89 Reunião Plenária 

No dia 11 de dezembro de 2018 ocorreu na sede do 
CRUB, em Brasília/DF, a 89' Reunião Plenária da Entidade, 
ocasião na qual foi exposto as perspectivas políticas para 
a Educação Superior pós-eleições, sendo ainda realizada 
a apreciação e aprovação das contas do exercício de 
2017. Outros assuntos foram a apresentação da proposta 
orçamentaria do CRUB para 2019 e o Plano de Atividades 
para o próximo ano do Colegiada 

88' Reunião Plenária Eletiva 

A 88' Reunião Plenária ocorreu no dia 3 de outubro de 2017, em 
Balneário CamboriG, com apresentação da Prestação de Contas 
do CRUB - Exercício 2016, e aprovação do seu parecer fiscal, além 
da realização da eleição da nova diretoria do CRUB para o biênio 
2017/2019. O atual presidente co CRUB e reitor do Mackenzie, prof. 
Dr. Benedito Guimarães, foi reeleito para o cargo de presidente 
do Conselho de Reitores e reempossado durante jantar festivo no 
Mercure Camboriú Hotel, em Balneário Camboriú/SC. 

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS I 17 



42  Fórum 
Tema: "Fortalecendo o papel da universidade no processo de 
inovação e desenvolvimento tecnológico regional", ocorrido 
na sede do CRUB, em Brasília (DF), no dia 28 de abril de 2016. 

 

Fórum ce Reitores c o Cú 

O Fórum de Reitores do CRUB foi idealizado e criado para ser um espaço 
qualificado para debater os principais assuntos da Educação Superior com 
todos os seus segmentos. Hoje, esse é o evento mais importante da Entidade, 
reconhecido por mobilizar os reitores e reitoras para uma troca de experiências 
sobre os principais temas do ensino superior. 

O Fórum já ocorreu nas diversas regiões do país e nesta gestão alcançou a 
marca de oito edições realizadas. Para melhor compreensão, destacamos no 
infográfico abaixo os temas já debatidos em todas as suas edições 

Tema: "Plano Nacional de Educação e os desafios e 
perspectivas para a expansão da Educação Superior com 
qualidade, ocorrido na Universidade Tiradentes (Unit), em 
Aracaiú (SE), entre os dias 29 e 30 de agosto de 2013. 

12  Fórum 

22  Fórum 
Tema: "Autonomia e Avaliação: o ENADE em questão", 
ocorrido na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), em 
São Paulo (SP), entre os dias 10 e 11 de fevereiro de 2014 

Tema: "Internacionalização, um indutor de qualidade para 

32  Fórum 	a Educação Superior Brasileira", ocorrido na Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás), em Goiânia 
(GO), entre os dias 03 e 04 de novembro de 2014. 

18 I RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2019 



Tema: "A ética e a Universidade", ocorrido em Balneário 
Camboriú (SC) no campus itajaí da UNIVAL1 - Universidade 
do Vale do ltajaí, entre os dias 02 e 03 de outubro de 2017. 

62  Fórum 

44 

p. 

 

Preocupados com o atual cenário da educação e a recessão 
econômica do país, os reitores do CRUB se reuniram no dia 07 
de junho de 2018, no campus São Paulo, do Centro Universitário 
FEI para a 7 edição do Fórum de Reitores do CRUB. 

Sob a temática "Financiamento Público e Privado na Educação 
Superior", o evento contou com palestrantes e debatedores 
das principais associações dos segmentos e autarquias da área 
da Educação Superior, além de representantes do legislativo 
e de instituições financeiras. Na pauta, sugestões, iniciativas 
de como financiar a educação pública e alternativas para o 
financiamento da educação privada, até as perspectivas para 
o cenário financeiro universitário pós-eleições 2018. 

72  Fórum 

 

Foto: Reprodução/Centro Uníversitario FEI 
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Tema' "Indicadores de qualidade da Educação Superior: 
análises e adequações", ocorrido no Campus II da Universidade 
Católica de Brasília, entre os días 10 e 11 de novembro de 2016. 

  

59  Fórum 
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O Conselho de Reitores realizou no dia 28 de maio de 2019, o 
8° Fórum de Reitores do CRUB. O evento ocorreu no auditório 
Miguel Calmon Sobrinho, na sede do CRUB, em Brasília/DF. 
A temática principal do Fórum foi.  "Políticas Públicas e os 
desafios para a Educação Superior no Brasil", a cerimônia 
de abertura contou com representantes dos ministérios da 
Educação: e da Ciência e Tecnologia, além do legislativo. 

Em sua fala, o presidente do CRUB, Benedito Guimarães, 
destacou a importância do evento para as Instituições de Ensino 
Superior (IES) tanto do setor público como do setor privado. 
Segundo ele. o Fórum representa um importante e significativo 
espaço de discussão sobre a educação superior no nosso país, à 
medida que reúne autoridades governamentais,,representantes 
dos vários segmentos educacionais que compõem o CRUB, 
além de Reitores e outros dirigentes universitários. 

A conferência de abertura do evento contou com o ministro 
do Supremo Tribunal Federal, o jurista Alexandre de Moraes, que 
abordou a temática da autonomia universitária e os desafios de 
sua efetividade. O fórum foi finalizado com o painel que tratou 
sobre os desafios e perspectivas para o desenvolvimento da 
ciência e tecnologia no Brasil, com a presença do ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, o astronauta 
Marcos Pontes. 

8- Fórum 

 

Foto: ComJnicação CRUB 
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Educação 
Brasileira 
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PE3 - Revista Ec ucação Brasileira 

Tendo seu primeiro número lançado em abril de 1978, a Revista EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA - REB. desde sua concepção apresentou estudos dedicados ao 
debate sobre a educação superior, além de variados artigos sobre temas como o 
papel da universidade, os dilemas da educação, gestão universitária, autonomia, 
financiamento, política educacional, sistema de avaliação institucional, história da 
1ES, além dos desafios para o ensino, pesquisa e extensão do Ensino Superior do 
País 

Em seus 40 anos de trajetória, com 79 números e mais de 580 trabalhos 
publicados, a REB teve seu último número impresso em 2018. Nesta atual gestão, a 
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Revista passou por uma readequação em seu corpo editorial e em seu modelo que 
agora será totalmente digital. Essa nova formatação visa facilitar o acesso aos seus 
conteúdos de reconhecida pertinência, além de ser uma opção mais econômica o 
que possibilitará a publicação de mais de 1 edição por ano. 

Registramos a contribuição impar do Prof. Manassés Fonteles, que esteve 
incansavelmente os últimos anos à frente do Corpo Editorial da REB, os nossos mais 
sinceros agradecimentos por toda dedicação a este empreendimento. Igualmente, 
estendemos nosso reconhecimento à todos os dirigentes, docentes e pesquisadores 
que ao longo dessas 4 décadas contribuíram com seus artigos para a qualidade 
editorial de nossa publicação. 

t 

C 

• 2017 

IMNI/~/  

    

   

EDWACAO INMIILIA 

I 

I 1,11iAÇ Ak1 NRA,1( inth 

  

   

"FIFO 

CRUS 

 

   

    

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVL.kiDADES BRASILEIRAS 1 23 



Acordos 
F i rmados 



WiO UNr~lAgi ) 
1,  1,  1- 1, 5 O 

1M D1RtITOS HUMANOS 

Acaro os Firmacos 

   

ABD 
Agência Brasileira de 

Desenvolvimento Industrial 

PROGRAMA CRIANÇA FELIZ 

Em 2017,0 CRUB assinou acordo de Cooperação do Programa 
Criança Feliz entre o Ministério do Desenvolvimento Social 
(MDS), o Ministério da Educação (MEC) e as Entidades do setor 
de Educação Superior. O objetivo da cooperação é estimular 
estudos e pesquisas acerca do desenvolvimento infantil, visando 
a inclusão do tema em projetos pedagógicos e atividades de 
extensão nas instituições parceiras. O Criança Feliz foi instituído 
pelo Decreto n°8.869, de 5 de outubro de 2016. 

PARCERIA COM A ABNT 

Em 2017, o Conselho de Reitores e a Associação Brasileira 
de Normas Técnicas (ABNT) assinaram um acordo de 
Cooperação Técnica para beneficiar as Instituições 
associadas ao CRUB com concessão de desconto na 
assinatura do Serviço ABNIColeção. 

ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O CNPQ 

Em 2017, o CRUB assinou o Acordo de Cooperação com 
o CNPq tendo como objetivo propiciar a atuação conjunta 
entre as duas entidades no estabelecimento de parceria 
técnica, no âmbito da Comenda de Mérito Acadêmico das 
Universidades Brasileiras, organizada e concedida pelo 
Conselho de Reitores. 

PROTOCOLO DE INTENÇÕES COM A ABDI 

Em 2017, foi assinado o Protocolo de Intenções para firmar 
o Acordo de Cooperação Técnica entre a Agência Brasileira 
de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o CRUB. 

PACTO UNIVERSITÁRIO DE EDUCAÇÃO 
EM DIREITOS HUMANOS 

O CRUB integra também o Pacto Nacional Universitário 
pela Promoção do Respeito à Diversidade e da Cultura de Paz 
e Direitos Humanos. O Pacto é uma medida de educação em 
direitos humanos, com o objetivo de mobilizar instituições 
de ensino superior peia incorporação de boas práticas 
pela afirmação de direitos, nas linhas de ensino, pesquisa, 
extensão, gestão e convivência universitária e comunitária, 
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PARCERIA COM O GRUPO GEN EDUCAÇÃO 

O Conselho de Reitores mantém desde 2016 parceria 
com o Grupo Editorial Nacional (GEN), através do GEN 
Educação. Com  essa parceria os associados ao CRUB 
passaram a ter vantagens exclusivas nos cursos, seminários 
e eventos promovidos pelo GEN Educação. 

PARCERIA COM O BETTEDUCAR 

O Conselho de Reitores mantém parceria com o maior 
Congresso de Educação da América Latina, o BettEducar. 
Como parte desse relacionamento, os nossos associados 
têm descontos especiais nas edições do evento, além da 
inserção da logo do CRUB no site oficial do evento, nas 
postagens de divulgação e nos materiais impressos do 
Congresso. 

UNIVERSIA BRASIL 

Desde 2015, o CRUB mantém acordo de parceria 
institucional para a divulgação da agenda de eventos da 
Universia. Fundada em 2000, na Espanha, a Universia 
é reconhecida como a maior rede ibero-americana de 
cooperação acadêmica, tendo chegado ao Brasil em 
2002. Seu principal objetivo é estimular a colaboração, 
a geração de valor nos projetos compartilhado entre 
universidades e empresas. Atua em colaboração com as 
universidades para promover a empregabildade, levando 
assim conhecimento e formação à sociedade com um 
modelo de atuação único e inovador. 

FORUMCTIE 

O Conselho de Reitores CRUB integra o ForumCTIE - 
Fórum de Assessorias Parlamentares de Ciência, Tecnologia, 
Inovação e Educação. O Fórum é composto por entidades 
de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação, que por 
meio dos seus representantes, empreende esforços para 
o aperfeiçoamento cio cenário da inovação e educação 
no pais. As reuniões do ForumCTIE ocorrem mensalmente 
e tem por objetivo executar ações otimizadas em prol 
do fortalecimento da imagem desse segmento, junto ao 
Congresso Nacional. 
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Conselho Nacíonal Assessor da EMBRAPA; 

• Conselho Superior do Instituto Euvaldo Lodi CNI/IEL, 

Fórum Nacional de Educação - FNF, 

er Grupo intersetorial de Coordenação do acordo de Cooperação do Brasil e a 
Unesco - GIC: 

Aliança em Defesa do Marco Legal da CT&I; 

• Grupo de Trabalho dos Referenciais de Qualidade da Educação Superior a 
Distância do MEC; 

Grupo de Trabalho destinado a acompanhar e avaliar o sistema universitário 
brasileiro da Câmara dos Deputados: 

01 Parceiro da Universidade Corporativa do SEMESP: 

Comité de Orientação e Supervisão do Projeto Rondon: 

e Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal CONCEA/MCTI, 

Conselho Consultivo da Área de Proteção Ambientai de Pouso Alto - CONAPA; 

40 Rede RENORBIO, 

Conselho Consultivo da SUDENE; 

Comíssão Nacional de Acompanhamento e Controle Social do Prouni - CONAP: 

Conselho Curador da Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino 
Superior Particular - FUNADESP, 
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Ofícios 

Nesta gestão, o Conselho de Reitores, 
por meio do seu presidente reitor 
Benedito Guimarães, foi autor/coautor 
de documentos significativos para o 
fortalecimento cio setor e para a melhoria 
do sistema educacional brasileiro. Sendo 
assim, destacamos abaixo as principais 
produções oriundas desta gestão: 

 

Foto: Reprodução Carta dos Presidenciáveis 

    

   

De C_) ,  de outubro de 2017, que solicita esclarecimentos 
acerca dos novos instrumentos de avaliação do ensino superior. 
O ofício foi encaminhado à presidência do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

OF. CRUB 
n° 242/2017-P 

  

   

   

  

De 23 de novembro de 2017, O Conselho de Reitores, em 
conjunto com as associações por segmentos (ANDIFES, 
ANUP, ANEC, ABIEE, COMUNG, ACAFE, ABRUC e ABRUEM), 
encaminhou ao Ministério da Educação um ofício solicitando 
posicionamento acerca da oferta de cursos de Medicina. 

  

OF. CRUB 
n° 250/2017-P 

 

  

  

 

De 23 de novembro de 2017, O Conselho de Reitores, em 
conjunto com as associações por segmentos (ANDIFES, 
ANUP, ANEC, ABIEE, COMUNG, ACAFE, ABRUC e ABRUEM), 
encaminhou ao Presidente da República, Michel Temer, cópia 
do ofício 250/207-P que solicita o posicionamento acerca da 
oferta de cursos de Medicina. 

OF. CRUB 
n° 251/2017-P 
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OF. CRUB 
n° 001/2018-P 

De 25 de janeiro de 2018, enviado ao Ministério da Educação, 
solicitando a inclusão da representação do CPUB junto ao 
Fórum Nacional de Educação (FNE). 

  

  

OF. CRUB 
n° 020/2018-P 

De 23 de fevereiro de 2018, encaminhado ao Ministro da 
Educação, José Bezerra Mendonça Filho, com as indicações deste 
Colegiado de reitores para compor as Câmaras de Educação 
Básica e Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE). 

 

  

   

De 15 de março de 2018, encaminhado à presidência 
do Conselho Nacional de Educação (CNE), solicitando 
esclarecimentos a revisão do Parecer CNE/CES n° 245/2016, 
que "Estabelece as Direthzes Nacionais e normas para os 
cursos de Pós-graduação Lato Sensu Especialização no âmbito 
da educação e dá outras providências". 

   

OF. CRUB 
n° 027/2018-P 

  

   

   

     

     

   

De 8 de junho de 2018, enviado à Coordenação do Fórum 
Nacional de Educação (FNE), com as indicações dos membros 
deste Coiegiado para compor como representantes da Entidade 
no referido espaço. 

 

OF. CRUB 
n° 110/2018-P 

   

    

    

     

De 6 de agosto de 2018, contendo Nota de Apoio à 
OF. CRUB 	Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

n° 127/2018-P 	(CAPES) sobre os cortes orçamentários para o ano de 2019. 
Esse documento foi encaminhado ao Ministro da Educação. 
Rossieli Soares da Silva. 
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De 3 de setembro de 2018, em decorrência ao trágico incêndio 
ocorrido no Museu Nacional no Rio de Janeiro. No documento 
foi encaminhada Nota de Pesar à Diretoria do Museu Nacional. 
prestando solidariedade à toda comunidade acadêmica da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), na figura de seu 
reitor, Roberto Leher, 

OF. CRUB 
n° 143/2018-P 

  

   

    

    

   

De 20 de novembro de 2018. O Conselho de Reitores, em 
conjunto com as associações por segmentos (ABIEE, ABRUC, 
ACAFE, ANEC, ANUP e COMUNG), encaminhou documento ao 
então Deputado Federal e coordenador da equipe de transição 
do governo eleito, Onyx Lorenzoni, se colocaram à disposição 
do presidente eleito, Jair Messias Bolsonaro, e de toda a equipe 
de transição, para colaborar na construção do novo projeto do 
governo eleito. 

   

OF. CRUB 
n° 150/2018-P 

  

   

   

    

   

De 20 de novembro de 2018, no qual o Conselho de Reitores 
encaminhou ao então Presidente da República eleito, senhor Jair 
Messias Bolsonaro, nota de apoio do CRUB ao novo governo eleito. 

OF. CRUB 
n° 151/2018-P 

  

   

    

    

   

De 16 de maio de 2019, contendo manifestação do CRUB, 
enviada ao Ministério da Educação acerca do corte de verba para 
o ensino e pesquisa no país, destacando o comprometimento 
da soberania nacional em razão do contingenciamento. 

OF. CRUB 
n°004/2019-P 

  

   

   

    

   

De 28 de junho de 2019, contendo indicação da candidatura 
da Prof.'. Dr. Zilá Berncl, cia associada Universidade La Salte 
(UniLaSalle), ao Prêmio Interamérica 2019/CAEl. 

OF. CRUB 
n° 314/2019-P 
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Artigos 

    

   

PUBLICADO NA COLUNA DE OPINIÃO DA FOLHA DE S. PAULO 
- "O potencial do Future-se para mudar o presente da academia" 
- Por Benedito Guimarães Aguiar Neto - presidente do CRUB. 

ARTIGO 

  

   

    

    

    

   

PUBLICADO NO CORREIO BRASILIENSE - "Manutenção das 
verbas da Capes é medida de bom senso" - Por Benedito 
Guimarães Aguiar Neto - presidente do CRUB. 

ARTIGO 

  

   

    

    

    

   

ARTIGO - PUBLICADO NA COLUNA DE OPINIÃO DO 
ESTADÃO - "PNE é política prioritária de Estado" - Por 
Benedito Guimarães Aguiar Neto- presidente do CRUB. 

ARTIGO 

  

   

    

    

Cartas 

Carta "CONJUNTA AO GOVERNO ELEITO" - Em março de 2019, o Conselho 
de Reitores, em conjunto com a ABIEE, ABRUC, ABRUEM, ACAFE, ANEC, ANUP 
e COMUNG em agosto de 2018, tendo em vista o pleito eleitoral de 2018, emitiu 
documento com os anseios e expectativas em relação à política pública de 
Educação Superior. Intitulado "Carta aberta aos Presidenciáveis", o documento 
apresenta propostas para a educação do Brasil, visando a construção de um 
diálogo conjunto das políticas públicas em prol da Educação brasileira. A carta 
é um documento público que foi encaminhado aos candidatos à Presidência da 
República 
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Carta Aberta aos Presidenciáveis - O Conselho de Reitores, em conjunto com 
a ABIEE, ABRUC. ABRUEM, ACAFE, ANEC, ANUP e COMUNG em agosto de 2018, 
tendo em vista o pleito eleitoral de 2018, emitiram um documento com os anseios e 
expectativas em relação à política pública de Educação Superior. Intitulada "Carta 
aberta aos Presidenciáveis", o documento apresenta propostas para a educação 
do Brasil, visando a construção de um diálogo conjunto das políticas públicas em 
prol da Educação brasileira. A carta é um documento público e aberto a todos, que 
foi encaminhado aos candidatos à Presidência da República. 

CRUB entrega ofício de apoio a equipe de transição do presidente 
eleito - Representantes do CRUB se reuniram no dia 27 de novembro 
de 2018 com a equipe de transição do presidente eleito, Jair Messias 
Bolsonaro. Na ocasião foi entregue um ofício de apoio do CRUB e das 
entidades representativas do ensino superior ao novo governo. 

CRUB entrega "Carta aberta aos Presidenciáveis", ao candidato à 
Presidência da República, Ciro Gomes - O presidente do CRUB, reitor 
Benedito Guimarães, entregou ao candidato à Presidência da República, 
Ciro Gomes, a "Carta aberta aos Presidenciáveis" elaborada pelo CRUB 
e associações dos segmentos do setor de educação. O documento foi 
entregue durante a série de Debate com os presidenciáveis", promovidos 
pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), no dia 18 
de setembro de 2018, em São Paulo. 

Foto: Divulgação/SPBC 



Foto: Reprodução/Eventos em Foco 

Cursos e  Seminários 
CRUB recebe S'ec ição do Eventos em Foco 

O mercado de eventos 
apresenta novidades a todo 
instante. Organizadores, 
agências, produtores, empresas 
e cerimonialistas estão frente 
à um dinamismo excepcional, 
vivenciando desafios em 
face da crise econômica que 
o país tem passado e que, 
consequentemente, afeta o 
setor. Nesse ensejo, ocorreu 
em parceria com o Conselho 
de Reitores a 5 Edição do 
"Eventos em Foco - Workshop 

Network", que promoveu no 
espaço de eventos do CRUB, 
no dia 30 de agosto de 2019 um 
debate sob o tema "Gestão de 

eventos e Planejamento estratégico". Na ocasião o secretário executivo do CRUB, 
prof. Afranio Castro participou da mesa de abertura do workshop, desejando 
boas-vindas a todos os presentes e colocando o espaço de eventos da Entidade à 
disposição de todos. 

Curso Cerimonial Universitário o o CRUB 

O CRUB realizou no dia 19 de março de 2019, em sua sede em Brasília, a 
primeira edição do seu Curso de Cerimonial Universitário. O evento contou com 
a participação de profissionais que atuam na área de eventos das IES associadas 
ao CRUB dos díversos segmentos, além de cerimonialistas que trabalham no setor 
público. A aula foi ministrada pela Profa. Luciana Sabbadini, que é Coordenadora 
de Eventos e Cerimonial da Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM) e docente 
nos cursos de Letras e Publicidade e Propaganda, do Centro de Comunicação e 
Letras da UPM. 
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CRUB sec ia o 29  Congresso de Políticas 
Públicas para o ensino superior 

Foto: Comunicação ANEC 

O Conselho de Reitores, juntamente com o Sindicato das Entidades Mantenedoras 
de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP) e 
importantes Associações dos Segmentos do ensino superior realizaram no dia 
07 de março de 2018, na sede do CRUB, em Brasília, o 20  Congresso de Políticas 
Públicas para o Ensino Superior. Para o presidente do CRUB, reitor Benedito 
Guimarães Aguiar Neto, eventos como esses são de extrema importância para um 
aprimoramento dos debates no país acerca das políticas públicas para Educação. 

O encontro teve como objetivo aprofundar a discussão em torno do documento 
de "Diretrizes de Política Pública para o Ensino Superior Brasileiro", que servirá de 
subsídio para o diálogo com o governo e a sociedade à respeito das expectativas 
e avaliações dos segmentos representativos na Educação Superior brasileira. 
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Conselho de Reitores organiza 
encontro mensal do ForumCTIE 

Em novembro de 2018, o Conselho de Reitores, foi o responsável por organizar 
e receber em sua sede em Brasília, a edição da reunião mensal do ForumCTIE - 
Fórum de Assessorias Parlamentares de Ciência, Tecnologia, inovação e Educação. 

Este órgão consiste num grupo de entidades dos segmentos de ciência, 
tecnologia, inovação e educação, que através de seus representantes, reúne-se e 
troca informações regularmente, desde o seu encontro inicial em 22 de setembro 
de 2011. 

O Conselho de Reitores, sediou também no mês de setembro de 2018,0 encontro 
mensal do ForumCTIE. 

Na pauta o grupo debateu sobre o orçamento da educação para o próximo 
ano (PLOA 2019), e os aspectos das Medidas Provisórias (MP 850 e 851), além da 
apresentação da "Carta aberta aos Presidenciáveis" do CRUB. Na ocasião também 
ouve uma roda de debate sobre a manutènção dos patrimônios históricos do Brasil 
e o Museu Nacional, com a Pró-reitora de Extensão da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ), Profa. Maria Malta. 
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Nossas 
Associadas 



Rego Estado Centros Federais Estaduais e Particulares Comunitárias Total Municipais Universitários 

, , 
i 

, 

Acre 1 _ 
, _ 

, 
_ _ 

, 1 , 
Amazonas , , 1 _ 1 

Amapá _ 
, - 

Maranhão 

Mato Grosso 1 1 , 2 

Pará 1 1 - - 2 _ 
Rondônia _ _ _ _ 

_ - 

, Roraima _ - 

6 

II 

Alagoas 
_ 

Bahia 1 3 1 1 1 7 , 
Ceará 2 1 , 1 4 

Paraíba 1 1 2 

Pernambuco , , 2 _ 1 < 1 
' 
_ 4 . 

Piauí 1 
, 1 , - 2 

Rio Grande do Norte 1 1 2 

Sergipe 1 _ 1 2 

         

         

          

          

   

Espírito Santo 

Rio de Janeiro 

 

1 

    

     

2 

  

16 

          

          

          

TOTAL 2 7 1 

1v ISão Paulo 16 10 5 3 --1 

    

TOTAL 2 2 10 5 ,35 

V 

Paraná 1 3 . . 1 , 2 7 . 
Rio Grande do Sul 3 _ _ 9 12 

Santa Catarina 1 7 9 

TOTAL 5 4 17 28 

VI 

Distrito Federal 3 

Goiás 1 1 - 4 

Mato Grosso do Sul 1 1 1 3 

Minas Gerais 4 2 3 2 - 11 . 
Tocantins 

TOTAL 4 2 T 

TOTAL GEPl-i 23 36 14 132 

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 39 



REGIÃO 1 
Acre, Amazonas, Ama Dá, Varanhão, 
Mato Grosso, Pará, Ronc ônia, oraima. 
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UFMT 

UNEMAT 
Universidade do Estado de Mato Grosso 
Compus Universitán'o de Tangará da Serra 7iEPA 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

SHG 1-  \TO FEDERAL 

Ufac 

O ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

-G 
	

TO PARTICULARES 

UNIVER 1 _E 
Nilton Lins 
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REGIÃO I 
Alagoas, 3alnia, Ceará, Paraíoa, 3ernam 

Grance c() \ode, Sergioe. 
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REGIÃO III 
Espírito Santo e Rio de Janeiro 
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UNVCRSIOAOE 

Universidade 
Veiga de Almeida 

UNIVERSIDADE 
SANTA URSULA 

SPG \TO FEDERAL 
1 

-uPP. 
Universidade Federal Fluminense 

UMVPRS DA. • umbu 
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11111111,0 

UCB 
Unaverstdade Castelo Branco 

  

 

,‘,#P 
Estácio 

   

   

SI-G 1 	\TO COMUNITÁRIAS 

SEG L1TO  CENTROS UNIVERSITÁRIOS 

1 
UnilaSalle 

Aro de Jane+. 
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REGIÃO IV 
São Paulo 
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REGIÃO V 
Paraná, Rio Granc e c o Sul, Santa Catarina. 
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REGIÃO VI 
Distrito Feceral, Goiás, ato Grosso c o Sul, 
vinas Gerais, Tocantins. 
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PARCEIROS 
DO SETOR E 
ORGANISMOS 
INTERNACIONAIS 
Fórum ce Presicentes cas Associações 
Reoresentativas cos Segmentos 

Nesta gestão, o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), 
juntamente com representantes das associações dos segmentos: ABIEE, ABRUC, 
ABRUEM, ANDIFES, ANEC, ANUP, ACAFE e COMUNG, acertaram uma pauta comum 
entre as entidades a favor da Educação Superior do Pais. 

Em 30 de janeiro de 2019, o Fórum de presidentes se reuniu novamente na sede 
do CRUB, para debater e definir a pauta comum de trabalho das Entidades para o 
ano de 2019. 

Liderado pelo presidente do CRUB, reitor Benedito Guimarães, o grupo de 
presidentes se reuniu na sede do CRUB, no dia 06 de março de 2018, para definir 
pautas e traçar estratégias para a ação comum de todas as Entidades visando a soma 
ce esforços e recursos para o enfrentamento das demandas do ensino superior. 
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Associação Nacional cos Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior - ANDIFES 

CRUB participa de Seminário preparatório da CRES 2018 - O Conselho de 
Reitores esteve presente no dia 24 de abril de 2018, em Brasília, no seminário 
"Proposta da Educação Pública Superior do Brasil à CRES 2018", o evento foi 
promovido conjuntamente com a Andifes, a Abruem e o Conif. O evento foi um 
preparatório para a III Conferência Regional da Educação Superior (CRES 2018), o 
seminário reuniu reitores, pró-reitores e assessores de relações internacionais das 
associações promotoras do seminário, além de convidados. 

Associação Brasileira dos Reitores cas 
Universidades Estaduais e Municipais - ABRUEV 

CRUB participa do 642  Fórum de Reitores da Abruem - O professor Afranio 
Castro, secretário executivo do Conselho de Reitores, participou no dia 13 d junho 
de 2019, do 640  Fórum Nacional de Reitores da Abruem. O evento aconteceu nas 
dependências da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes), em Brasília/DF. A edição do Fórum debateu o tema: "Desenvolvimento 
Científico e Tecnológico Regional e o Papel da Pós-Graduação na Correção das 
Assimetrias", buscando possibilitar não somente a criação de instrumentos de 
enfrentamento do problema no campo das políticas de gestão, como também riar 
condições para o fortalecimento de ideias, pensamentos e deliberações coletivas. 

Nova diretoria da ABRUEM toma posse em Brasília - O presidente do CRUB, 
reitor Benedito Guimarães, participou no dia 21 de agosto de 2018, em Brasília da 
solenidade de posse e transmissão dos cargos de presidente e vice-presidente da 
ABRUEM. Os novos membros da diretoria foram eleitos durante o último Fórum 
da Associação. 

CRUB participa do 622  Fórum Nacional da ABRUEM - O reitor da UEPB, Antonio 
Rangel, membro da diretoria do CRUB, juntamente com gestores de diversas 
instituições estaduais e municipais, estiveram presentes entre os dias 23 e 26 de 
maio de 2018, em Florianópolis/SC, para participar do 62° Fórum Nacional da 
Associação. O evento debateu sobre a "Gestão universitária em tempos de crise: 
dilemas e oportunidades", com palestras, mesas-redondas e relatos de experiências. 
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Associação Nacional as Universic ades 
Particulares - ANUP 

ANUP realiza reunião do FIES com a Caixa Econômica - O Conselho de Reitores 
participou no dia 04 de junho de 2019, da reunião de trabalho sobre o FIES com a Caixa 
Econômica Federal, o FNDE, a Secretaria do Tesouro Nacional e Anup. O encontro 
ocorreu na sede do CRUB em Brasília/DF. Na pauta foi abordada a metodologia 
de apuração do novo índice de retenção das mantenedoras para integralização de 
cotas do Fundo Garantidor e aspectos gerais à gestão do FG-FIES. 

1 Seminário Anup Social - O CRUB participou no dia 03 de outubro de 2018, 
da primeira edição do Seminário Anup Social. Na ocasião a associação lançou, 
em parceria com a Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, a disciplina sobre 
desenvolvimento infantil em cursos da área de saúde, pedagogia, psicologia e 
serviço social. 

Associação Nacional c a 
Ecucação Católica - ANEC 

CRUB presente no V Congresso Nacional da ANEC - O CRUB participou entre 
os dias 24 e 27 de março de 2019, do V Congresso de Educação da ANEC no Centro 
de Eventos Pantanal, em Cuiabá/MT. Com o tema: Inovação, Sustentabilidade e 
Humanismo Solidário, o evento contou com diversas palestras, mini-cursos, oficinas 
para o Ensino Superior, apresentações artísticas, cases e momentos de partilhas. 

CRUB participa do Fórum de Mantenedores da ANEC - O Conselho de 
Reitores, participou entre os dias 20 e 21 de setembro de 2018, em Brasília, do 
IV Fórum Nacional de Mantenedoras da ANEC. O encontro aconteceu sob o 
tema Educar ao humanismo solidário: Interface entre a inovação, tecnologia 
e a pedagogia. Na ocasião o diretor, presidente da ANEC e conselheiro Fiscal 
do CRUB, reitor Ir. Paulo Fossatti, declarou que este é um momento histórico 
para a educação brasileira e os educadores católicos precisam ficar atentos às 
mudanças e novidades deste cenário. 

CRUB presente em Encontro de Pis e CPAs da ANEC - O CRUB participou 
nos dias 16 e 17 de maio de 2018, do II Encontro Nacional de Procuradores/ 
pesquisadores Institucionais (Pis) e Comissões Próprias de Avaliação (CPAs), 
em Brasília. Promovido pela ANEC, o evento reuniu mais de 80 pessoas, 
entre procuradores institucionais (Pis), membros das CPAs, educadores das 
Universidades Católicas, associadas da ANEC e representantes vinculados ao 
Ministério da Educação (MEC). O evento foi promovido para debater as temáticas 
ligadas à atuação de procuradores, pesquisadores institucionais e as Comissões 
próprias de Avaliação, com especial destaque, o Decreto 9.235, as novas Portarias 
e os novos Instrumentos de Avaliação. 
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Associação Brasileh'a de Instituições 
Educacionais Evangélicas - ABIEE 

ABIEE promove seminário sobre a BNCC - No dia 3 de abril de 2018, a ABIEE, 
promoveu um debate sobre a Base Nacional Comum Curricular do Ensino Médio 
(BNCC), o evento ocorreu em São Paulo nas dependências da UNASP. Na ocasião 
também ocorreu o Seminário Temático que tratou das mudanças do Ministério da 
Educação para o ensino superior. O Evento contou com a presença do presidente 
do CRUB, reitor Benedito Guimarães. 

Associação Catarinense o as Funcações 
Ecucacionais ACAFE 

Reitor da Unochapecó assume a presidência da ACAFE - O reitor da 
Unochapecó e membro do Conselho Deliberativo do CRUB, professor Claudio 
Alcides Jacoskl, assumiu em abril de 2019 a presidência da Acafe. Em sua fala, o 
novo presidente ressaltou que "estar assumindo a Acafe neste momento é levar 
um pouco da experiência que temos na nossa Instituição e aproveitar todo o 
conhecimento e os resultados das cemais cluo integram o Sistema Acafe, de 
tal forma que a gente possa elevar o processo de sinergia entre as Instituições 
Comunitárias de Educação Superior". 

Associação Brasileira de Mantenec oras 
ce Ensino Superior ABMES 

CRUB participa de painel em evento da ABMES - O CRUB participou no dia 5 de 
dezembro de 2017, na sede da ABMES, em Brasília/DF, do Painel sobre Educação 
Superior Brasileira: Retrospectiva 2017 e Expectativas para 2018. A mesa de debate 
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reuniu o membro honorário do CRUB, Prof. Júlio Cesar da Silva: o presidente da 
ABRUC, João Otávio Bastos Junqueira; o diretor presidente da ABMES, Janguiê 
Diníz; e Prof. Ronaldo Mota, membro do Colegiado da Presidência da ABMES e 
chanceler do Grupo Estácio. 

Sindicato das Mantenec oras de 
Ensino Superior - SEVESP 

Diante de um novo cenário marcado por avanços tecnológicos, mudanças 
econômicas, políticas e sociais, é mais do que necessária a adequação por 
parte dos gestores para acompanhar este processo. Para resultados diferentes, 
pensamentos diferentes! Neste contexto aconteceu em São Paulo, entre os dias 
26 e 27 de setembro de 2019 a 21° edição do FNESP - Fórum Nacional do Ensino 
Superior, considerado o maior Fórum de ensino superior da América Latina. Essa 
edição debateu a "Mudança de Mindset. uma nova forma de pensar a Educação". O 
evento foi organizado pelo Semesp e contou com parcerias de diversas entidades, 
dentre elas o Conselho de Reitores. 

Universia Brasil 
Presidente do CRUB participa de Encontro Internacional de Reitores Universia 

-  O presidente do Conselho de Reitores, reitor Benedito Guimarães, participou do 
IV Encontro Internacional de Reitores Universia, ocorrido entre os dias 21 e 22 de 
maio de 2018, na Universidade de Salamanca, na Espanha. O evento reuniu mais de 
600 reitores e representantes acadêmicos. Sob o slogan "Universidade, Sociedade 
e Futuro", as discussões resultaram na Carta de Salamanca, um documento com as 
principais conclusões e propostas para ajudar na construção do Ensino Superior 
dos próximos anos. 

Universia Brasil se reúne com a diretoria do CRUB -  O Diretor-geral da Universia 
Brasil, Anderson Pereira, juntamente com a equipe do Santander Universidades 
esteve presente na sede do CRUB, no dia 21 de novembro de 2017, para reunião com 
a diretoria do Conselho. Na ocasião, a Universia apresentou aos reitores o Projeto 
UN1RED - Santander. Participaram da reunião o Presidente do CRUB, reitor Benedito 
Guimarães, e os reitores Joel Alves, Eda Coutinho, Beatriz Eckert-Hoff, Pe. Josafá 
Siqueira, Paulo Borges, Claudio Jacoski, Pe. Ricardo Carlos, e Martin Kuhn.  
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Fórum dos Executivos Financeiros oara as 
Instituições de Ensino Privadas do Brasil - Fl\A \CIES 

FinancIES - Edição Regional 2019 - O 1H FinancIES Regional Centro-Oeste 
ocorreu no dia 18 de junho de 2019, o evento foi realizado na sede da CRUB, em 
Brasília. Os Fóruns Regionais consolidam os trabalhos do FinancIES ao longo de 
todo o ano e permitem a participação ampla de gestores de várias regiões do País. 
Já aconteceram fóruns regionais em Porto Alegre, Belo Horizonte e Brasília. 

FinancIES - Edição Nacional 2017 - O Conselho de Reitores, participou entre 
os dias 25 e 27 de outubro de 2017, da 10° edição do FinancIES. O evento reúne 
gestores financeiros da educação superior privada, criando um polo gerador de 
discussões técnicas de gestão, de estratégias para os desafios comuns da atualidade 
e de oportunidades de negócios. O evento ocorreu na Capital Paulista e abordou a 
temática: "Economia e Academia Colaborativa". Na ocasião, participou pelo CRUB, 
a sua Assessora Administrativa e Financeira, Fernanda de Carvalho Guedes Mariani, 

Organização Universitária 
interamericana - OUI 

Presidente do CRUS é eleito vice-presidente da Região Brasil da OUI - O 
Presidente do CRUB, reitor Benedito Guimarães, foi eleito no dia 17 de abril de 
2018, Vice-presidente da Região Brasil da OU. A eleição ocorreu no Rio de Janeiro, 
durante a reunião da Assembleia Regional dos membros da OU do Brasil. na ocasião 
foram eleitos também os membros do 
Conselho Regional: os reitores Marcelo r3  Congresso das Amoricos 
Knobel e WaIdemiro Gremski estes sobt. £duco00 Internotionol 

vices-presidente do CRUB. 

Representantes do CRUB participam 
de Congresso de Educação da OUI no 
Canadá - O presidente do CRUB, reitor 
Dr. Benedito Guimarães, juntamente 
com os membros da diretoria Mário 
César dos Santos e Claudio Alcides 
Jacoski, participaram entre os dias 11 e 
13 de outubro de 2017, do Congresso de 
Educação Internacional das Américas 
(CAIE), em Montreal, no Canadá, 
o tema abordado foi: "Preparando 
líderes e inovadores de amanhã: 
pesquisa e ensino superior, ponte 
para a prosperidade nas Américas", Na 
ocasião o Presidente do CRUB também 
participou Conferência das Américas 
sobre a Educação Superior, como um 
dos palestrantes representando o Brasil. 

CONSELHO DE REITORES DAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS I 59 

i[ 

 e  Corehpren r;coi 

ongr osso dos te 6ivcoçao 

9,a• dois A 



Governo 
Federal e 

Parlamento 



Foto: Marcos Corrêa/PP 

Governo 
Feceral 
P3arlantlento 

'\Ç 

Presidente 
Bolsonaro 

recebe 
reitores do 

CRUB 

Palácio do Planalto 

Presidente Bolsonaro recebe reitores do CRUB - O presidente 
Jair Boisonaro, juntamente com o Ministro-Chefe da Casa 
Civil, Onyx Lorenzoni, recebeu no dia 14 de março de 2019, no 
Palácio do Planalto em Brasília, o presidente do CRUB, reitor 
Benedito Guimarães, acompanhado dos representantes dos 
diversos segmentos da educação. Liderada pelo presidente 
do Colegiado, a comitiva de reitores apresentou as propostas 
para a superações dos recorrentes problemas da educação 
brasileka. Na oportunidade, foi entregue um documento 
organizado peia Entidade que apresenta a pauta comum dos 
diversos segmentos educacionais, merecendo destaque a 
preocupação dos reitores com a manutenção dos programas 
que valorizam as licenciaturas e a criação de políticas públicas 
que promovam a amplação do acesso ao Ensino Superior. 
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Ministério da Educação - MEC 

CRUB 
participa de 
audiência 

com Ministro 
da Educação 

O presidente do Conselho de Reitores foi atendido em 
audiência extraordinária pelo Ministro da Educação, Abraham 
Weintraub. O encontro ocorreu no dia 20 de agosto de 2019, 
no Ministério da Educação, ocasião em que o reitor Benedito 
Guimarães, além de reportar ao ministro tópicos relativos à 
educação superior que vem sendo discutido no âmbito do CRUB, 
cobrou posicionamento do MEC acerca do documento entregue 
em visita anterior. Juntamente com o presidente, estiveram 
presentes no encontro os membros da diretoria do CRUB, os 
reitores Eda Coutinho, Wolmir Amado, Pe. Josafá de Siqueira, 
Pe. Ricardo Carlos, Ir. Paulo Fossatti, e Martin Kuhn. Participaram 
ainda o secretário de Educação Superior do MEC, Arnaldo Lima 
e o secretário executivo do CRUB, prof. Afranio Castro. 

Foto: Gabriel Jabur/MEC 

 

No dia 02 de abril de 2019, o presidente do CRUB, reitor 
Benedito Guimarães esteve em agenda extraordinária no MEC. 
Na ocasião, o presidente se encontrou com o secretário de 
Regulação do Ensino Superior do MEC, Marco Antônio Barros 
Faria, e o Diretor de Política Regulatória, Marcos Heleno. Em 
sua fala o reitor abordou sobre o trabalho que é desenvolvido 
pelo CRUB, juntamente com a apresentação de assuntos 
quem vem sendo debatidos pelos reitores no Colegiada, 
dentre eles: o protagonismo do ENADE na avaliação das 1ES; 
as recorrentes ameaças à autonomia universitária; a oferta de 
cursos de pós graduação Lato Sensu por entidades que não 
são credenciadas como IFS e o apoio governamental para os 
cursos de licenciatura. 

CRUB se 
reúne com 

secretários do 
MEC 
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No dia 17 de abril de 2019, o novo ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, recebeu o Conselho em audiência 
para dialogar sobre os desafios e propostas de melhoria da 
educação no Brasil. Na ocasião, o CRUS foi representado pelo 
seu presidente, reitor Benedito Guimarães, que participou 
acompanhado do líder político Leonardo Quintão (11D13/ 
MG), organizador do encontro. Pela comifi a do CRUB, além 
do presidente, participaram da audiência o reitor Luiz Pedro 
San Gil Jutuca, vice-presidente do CRUB, e o reitor Paulo 
Fossatti, membro do Conselho Deliberativo. O evento contou 
ainda com a presença do secretário de Educação Superior 
do MEC, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, e do secretário 
executivo do CRUB, prof. Afranio Castro. Na oportunidade, 
o presidente do CRUB entregou ao ministro o documento 
já encaminhado anteriormente ao MEC, apresentando as 
principais preocupações/expectativas do setor. 

O secretário executivo do CRUB, Prof. Afranio Castro, 
acompanhou a comitiva do Fórum Nacional das Instituições 
Filantrópicas (FONIF) que esteve em Brasília para uma reunião, 
no dia 13 de março de 2019, no Ministério da Educação, Na 
ocasião, os representantes do FONIF apresentaram ao 
secretário-executivo do MEC, Luiz Antonio Tozi, a importância 
da atividade filantrópica para o cenário da educação no Brasil. 
Durante o encontro, foi apresentada, à equipe do ministério, 
a versão atualizada da pesquisa "A Contrapartida do Setor 
Filantrópico no Brasil" realizada pelo FONIF. 

CRUB 
participa de 
audiência no 

MEC 

CRUB 
acompanha 
comitiva clQ 
FONIF em 

visita ao MEC 

CRUB se 
reúne com o 
Ministro da 
Educação 

Foto: Andre Sousa/MEC 

O então Ministro da Edu ação, Ricardo Vélez Rodríguez, 
recebeu no dia 12 de fevereiro 2019, no Ministério da Educação 
(MEC), em Brasília, uma comitiva de reitores, agendada e 
liderada pelo presidente do CRUB, reitor Benedito Guimarães, 
juntamente com a reitora Beatriz Maria Eckert-Hoff, membro 
do Conselho Deliberativo da Entidade, e os presidentes das 
associações por segmentos. Na oportunidade, o presidente 
entregou para o titular da pasta um documento, encabeçado 
pelo Colegiado e com o apoio das associações, que 
apresenta os pontos comuns de pauta dos diversos campos 
representativos do cenário educacional. O presidente, em sua 
apresentação, frisou a importância do papel desempenhado 
pelas universidades no desenvolvimento econômico e social, 
ao mesmo tempo em que enfatizou que a Educação é o único 
caminho para a construção de um Brasil mais justo e igualitário. 
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Conselho Nacional de Educação - CNE 

Reunião da 
Câmara de 
Educação 
Superior 

Audiência 
Pública 

Posse de 
dirigentes 

Audiência 
Pública 

Audiência 
Pública 

Cerimônia 
de entrega 

BNCC 

Com o objetivo de dialogar sobre o futuro e desafios 
da universidade brasileira na visão do CRUB, representou 
a Entidade, o seu presidente, reitor Benedito Guimarães - 
ocorrida em 03 de abril de 2019, no CNE, em Brasília. 

Audiência Pública "Diretrizes Curriculares Nacionai Curso de 
graduação em Engenharia" - ocorrida em 21 de novembro de 
2018, no Rio de Janeiro. 

"Posse de Presidentes das Câmaras de Educação Básica e 
Superior do CNE" - ocorrida em 11 de setembro de 2018, no 
CNE, em Brasília. 

Audiência Pública "Base Nacional Comum Curricular do 
Ensino Médio" - ocorrida em 14 de setembro de 2018, no CNE, 
em Brasília. 

Audiência Pública "Diretrizes Curriculares Nacionais - Curso 
de graduação em Direito" - ocorrida em 2 de julho de 2018, no 
CNE, em Brasília. 

Cerimônia de entrega da "Base Nacional Comum Curricular - 
BNCC do Ensino Médio" que na ocasião foi realizado a entrega 
pelo CNE do documento da BNCC ao Ministério da Educação 
- ocorrida em 3 de abril de 2018, no CNE, em Brasília. 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anisio Teixeira - INEP 

CRUB 
participa de 
Seminário 

Internacional 
do lnepa 

O vice-presidente do CRUB e reitor do Centro Universitário 
da FEI, prof. Dr. Fábio do Prado, participou no dia 31 de outubro 
de 2017, do Seminário Internacional "Avaliação da Educação 
Superior: características e perspectivas". Na ocasião, o CRUB 
esteve presente na mesa redonda que debateu: "O Papel do 
Enade e dos Indicadores na Indução da Qualidade na Educação 
Superior". O evento científico fez parte do ciclo de três seminários 
internacionais do Instituto, em comemoração aos 80 anos de 
fundação da autarquia. 
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Fórum Nacional de Educação - FNE 

CRUB na 3' 
Conae 

CRUB 
participa de 
reunião do 

FNE 

O reitor da UMESP e membro conselheiro da diretoria do 
CRUB, reitor Paulo Borges, esteve representando o Conselho 
de Reitores na 3 Conferência Nacional de Educação (Conae), 
promovida peio FNE, entre os dias 21a 23 de novembro de 2018, 
em Brasília. O evento reuniu diversos segmentos da sociedade, 
entidades e setores educacionais. O tema central da Conferência 
foi: "A Consolidação do Sistema Nacional de Educação - SNE e 
o Piano Nacional de Educação - PNE: monitoramento, avaliação 
e proposição de políticas para a garantia do direito à educação 
de qualidade social, pública, gratuíta e laica", o qual é dividido 
em eixos temátícos abordados no Documento Referência da 
Conae. O reitor Paulo Borges, foi responsável pela apresentação 
final dos resultados do Eixo 3 - "Planos decenais, SNE e gestão 
democrática: participação popular e controle", na plenária 
geral do CONAE 2018. Além da participação na plenária e nos 
debates dos eixos, o cPuB esteve com um stand no evento 
durante os 3 dias de Conferência, 

Foto: Fernando Pinto/CRUB 

O representante do CRUB no FNE, reitor Paulo Borges 
Campos Junior, participou no dia 18 de setembro de 2018, 
da edição de uma reunião do FNE que discutiu o sistema de 
reiatoría, lançado em 2010 pelo Ministério da Educação. O 
encontro ocorreu na sede da CAPES, em Brasília. 

O CRUB, participou no mês de agosto de 2018 de reunião 
extraordinária do FNE, o representante do Conselho de Reitores, 
reitor Paulo Borges, esteve presente na reunião e participou do 
debate sobre os pleitos dos Estados e as datas para a realização 
das Conferências Estaduais, além da apreciação e aprovação 
das ementas para os colóquios e mesas redondas previstas 
para a Conferência Nacional de Educação - CONAE 2018. 

O Conselho de Reitores, na qualidade de representante 
do FNE, participou dia 20 de março de 2016, na sede do 
Ministério da Educação, em Brasília, de reunião com gestores 
e representantes do setor, o encontro teve por objetivo a 
apresentação do relatório de avaliação do INEP, além dos 
encaminhamentos para a CONAE 2018. 
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Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicações - MCTIC 

CRUB 
participa de 

audiência com 
o Ministro 

da Ciência e 
Tecnologia 

No dia 27 de maio de 2019, o ministro da Ciência e Tecnologia, 
o astronauta Marcos Pontes, recebeu o Conselho de Reitores 
em audiência para dialogar sobre os desafios e perspectivas 
para o desenvolvimento da ciência e tecnologia no Brasil. O 
CRUB foi representado pelo seu presidente, reitor Benedito 
Guimarães e pela reitora Beatriz Eckert-Hoff, membro do 
Conselho Deliberativo da entidade. O evento contou ainda 
com a presença do secretário executivo do CRUB, prof. Afranio 
Castro. O encontro teve como objetivo apresentar as propostas 
do CRUB para o incentivo à pesquisa no Brasil. 

Congresso Nacional 

Parlamentares 
lançam 

Frente Mista 
da Educação 

O Conselho de Reitores esteve presente na cerimônia de 
lançamento da Frente Parlamentar Mista da Educação, ocorrida 
no dia 10 de abril de 2019, no Congresso Nacional. Durante 
o evento, a deputada Tabata Amaral (PDT-SP), que ocupa a 
coordenadoria da Comissão de Ensino Técnico e Profissional 
da frente, anunciou que também foi aprovada pelo presidente 
da Câmara Rodrigo Maia a criação de comissão externa para 
acompanhar a atuação do Ministério da Educação. 
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Senado Federal 

CRUB 
participa de 
debate na 

Comissão de 
Educação do 

Senado 

O presidente do CRUB, reitor Dr. Benedito Guimarães, 
participou de audiência pública na Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte (CE) do Senado Federal no dia 10 de abril 
de 2018. Na ocasião foram debatidas as mudanças estruturais 
no ensino e avaliação na carreira dos professores. Educadores 
defenderam que, além de aumentar salários e melhorar o 
ambiente escolar, é preciso aperfeiçoar a formação dos 
professores. Durante o debate na CE, o presidente, ressaltou 
que a Universidade tem um papel fundamental para a formação 
dos professores, contudo, o que falta hoje é um projeto de 
Estado para a Educação Superior. 

Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado 
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Câmara dos Deputados 

Audiência 
pública de 
comissão 
externa da 

Câmara 

A reitora Beatriz Eckert-Hoff, membro do Conselho 
Deliberativo do CRUB, participou, no dia 11 de junho de 2019, 
de audiência pública promovida pela Comissão Externa de 
Educação da Câmara dos Deputados para acompanhar os 
trabalhos do MEC e debater o "Contingenciamento dos recursos 
das Universidades Brasileiras e dos Institutos Federais de Ensino 
e suas consequências". A reitora, representando o presidente da 
Entidade na mesa de exposição da audiência, discorreu sobre a 
preocupação do CRUB com o impacto causado no setor pelo 
contingenciamento anunciado pelo Governo Federal. 

Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados 

Debate com 
Ministro da 

Educação na 
Câmara dos 
Deputados 

O professor Afranio Gonçalves Castro, secretário executivo 
do Conselho de Reitores, esteve presente, no dia 27 de março 
de 2019, na Câmara dos Deputados para acompanhar a fala 
do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrígues, perante a 
audiência pública da Comissão de Educação. Na oportunidade, 
o Ministro Vélez respondeu aos questionamentos de cerca de 
50 deputados durante as cinco horas de audiência. 

1 
O CRUB esteve presente, no dia 09 de maio de 2018, na 

audiência pública da Comissão de Educação da Câmara dos 
Deputados que recebeu o ministro da Educação, Rossieli 
Soares da Silva, para debater o risco de interrupção do 
Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), em 
diversas instituições de ensino superior em todo o país. 

Reunião com 
o MEC na 

Câmara dos 
Deputados 
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O presidente do CRUB, reitor Benedito Guimarães, participou 
no cha 18 de abril de 2018, do "Seminário Internacional Instituições 
de Ensino Superior e Desenvolvimento Regional: Parcerias. 
Iniciativas e Perspectivas", organizado pelo CEDES - Centro 
de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos Deputados. 
Na ocasião. o presidente participou da mesa "Diálogo entre 
Parlamento e lES" sob a coordenação do Deputado Vitor Lippi 
(PSDB/SP). Em sua fala, o reitor ressaltou a importância de 
tal debate para o desenvolvimento da pesquisa e inovação 
no País: "...não podemos pensar em pesquisa e inovação sem 
investimentos em Educação". 

Presidente 
do CRUB 

participa de 
Seminário 

Internacional 
na Câmara 

dos 
Deputados 

  

  

1 

Foto: Michel Jesus/Câmara dos Deputados 

No dia 24 de outubro de 2017, o CRUB participou na 
Câmara dos Deputados em Brasília/DF, da sessão solene 
aos 50 anos do Projeto Rondon, do Ministério da Defesa 
(MD). O Projeto Rondon ocorre em parceria com governos 
estaduais, municipais e Instituições de Ensino Superior (IES) 
tendo como objetivo contribuir para a formação cidadã do 
jovem universitário e para o desenvolvímento sustentável de 
comunidades em municípios de 23 estados brasileiros. Mais de 
21.400 universitários e professores já participaram do projeto. 
A homenagem na Câmara foi de iniciativa dos deputados Alex 
Canziani (PTB-PR) e Pedro Fernandes (PTB-MA). 

Sessão 
Solene 

Alusiva aos 
50 anos 

do Projeto 
Rondon 
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