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ABRUEM realiza reunião administrativa na
próxima quartafeira

A reunião administrativa mensal da
Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) será realizada no próximo dia 4 de
julho. Nessa data, o encontro se dará no
Restaurante Gazebo – SCES Trecho 2, conj. 39,
em Brasília. A mudança de local ocorrerá
porque o Banco Santander vai oferecer um
almoço para o lançamento dos Prêmios
Santander Universidade Edição 2012. Na
sequência do evento será realizada a reunião.
Pauta

Entre os assuntos da reunião do mês de
julho estão a avaliação do 50.º Fórum Nacional
de Reitores. Esse evento ocorreu entre os dias
23 e 26 de maio, em Pernambuco, através da
parceria com a Universidade de Pernambuco
(UPE). Ainda sobre os Fóruns realizados pela
ABRUEM, entrarão em pauta a data de
realização do 51.º Fórum, que terá como sede a
cidade de Florianópolis, e a local de realização
do 52.º Fórum, que acontecerá no primeiro
semestre de 2013.

Com o fim da Missão Internacional da

ABRUEM, durante o encontro também serão
discutidos os resultados da viagem. Realizada de
04 a 22 de junho, a comitiva de reitores, vice
reitores e representantes de universidades
estaduais e municipais filiadas, visitou
instituições de ensino superior da Bélgica e da
Alemanha no intuito de garantir mobilidade
estudantil e cooperação entres os dois países
europeus e o Brasil.

Congresso Associação Européia para
Internacionalização da Educação

Entre os dias 11 e 14 de setembro na cidade
de Dublin, na Irlanda, acontecerá o Congresso da
Associação Européia para Internacionalização da
Educação. O encontro pretende reunir
profissionais de ensino superior de todo o
mundo, na intenção de possibilitar a troca de
ideias, e discutir melhores práticas e políticas
sobre assuntos relevantes a Educação Superior.

Maiores informações podem ser acessadas
através do site:
http://www.eaie.org/home/conference/dublin.

html
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8 de agosto – Reunião Administrativa e posse da nova
diretoria;

12 de setembro – Reunião Administrativa;
17 a 20 de outubro – 51.º Fórum Nacional de Reitores –

Florianópolis/SC;
14 de novembro – Reunião Administrativa;

11 de dezembro – Jantar de Confraternização.
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