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Próxima Reunião Administrativa da Abruemacontece em 5 de setembro
Está marcada para o dia 5 de setembro (quartafeira) a Reunião Administrativa mensal da

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem). O encontro
ocorre às 14h no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 3, Conjunto 6, 3.º andar – sede da
Associação Médica de Brasília (AMBr).

Entre os assuntos que constam na pauta, estão o 51.º Fórum Nacional de Reitores e os temas que
serão apresentados pelas Câmaras de Apoio da Abruem no Fórum. Além disso, às 15h, ocorrerá
exposição da Dra. Rosa Miriam de Vasconcelos, coordenadora de Assuntos Regulatórios da Embrapa. A
apresentação terá como tema o marco regulatório sobre o acesso ao patrimônio genético. Na mesma

ocasião, às 1 5h30 o senhor José Fernandes de Lima, presidente do Conselho Nacional de Educação, também

participará da reunião na intenção de abrir um diálogo entre o Conselho e a Abruem.

Os interessados em participar da reunião devem confirmar presença até 3 de setembro,
pelo telefone (61) 34478663 ou pelo email abruem@gmail.com.

Presença Abruem
• No dia 22 de agosto, a Abruem esteve representada pelo reitor da Universidade Estadual do Piauí
(UESPI), Carlos Alberto Pereira da Silva, no evento promovido pelo College Board. O representante da
Abruem participou de uma mesa de debates sobre o tema ENEM/SAT: possibilidades de cooperação
entre instituições brasileiras e americanas.
• O vicepresidente da Abruem e reitor da Universidade de Pernambuco (UPE), Carlos Fernando de
Araújo Calado, participará nos dias 13 e 14 de setembro do Fórum Nacional do Consecti e Confap, em
Gramado – RS. Sua presença já está confirmada na cerimônia oficial de abertura do evento, além da mesa
que debaterá o fortalecimento das instituições estaduais de ensino superior e sua inserção no sistema
estadual.
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51.o Fórum Nacional de Reitores
A próxima edição do Fórum Nacional de
Reitores, que acontece de 17 a 20 de outubro de
2012 em Florianópolis, já conta com hotéis
disponíveis para reservas. Os interessados
devem enviar um email para
reservas@hmar.com.br solicitando sua
hospedagem para o evento. Estão à disposição
dois hotéis. O primeiro é o Mar de Canasvieiras
Hotel e Eventos, hotel oficial do evento, que
servirá de sede para todas as atividades do
Fórum. O segundo é o Al Mare Palace Hotel,
que fica a 150 metros do hotel que sediará o
evento. O bloqueio dos apartamentos está
garantido até o dia 1.o de outubro. O 51o
Fórum Nacional de Reitores é uma realização
da Universidade do Estado de Santa Catarina,
em parceria com a Abruem.




