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53º Fórum Nacional
de Reitores da

Abruem começa
quartafeira em Foz

do Iguaçu

Conhecendo Foz do Iguaçu

A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM), em parceria com a Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior
Público (APIESP); Universidade Estadual de Londrina (UEL); Universidade Estadual de
Maringá (UEM); Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG); Universidade Estadual do
Centro Oeste do Paraná (UNICENTRO); Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP);
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE) e Universidade Estadual do Paraná
(UNESPAR) realizará a partir da próxima quartafeira, dia 23, o 53º Fórum Nacional de Reitores.
O evento segue até o dia 26 de outubro, no Iguassu Resort Hotel e contará com a participação
das Universidades associadas. O Fórum de Reitores acontece duas vezes por ano e seu objetivo é
discutir o ensino superior no país entre as filiadas e fomentar as discussões sobre a educação
superior entre as Universidades.

A cidade está localizada no extremo oeste do Paraná, na divisa do Brasil com o Paraguai e
a Argentina. Com cerca de 260 mil habitantes, Foz do Iguaçu é caracterizada por sua diversidade
cultural, com aproximadamente 80 nacionalidades. A cidade tem um dos pontos turísticos mais
visitados do Brasil, as Cataratas do Iguaçu, que são na verdade, um complexo de 275 quedas que

Em Foz do Iguaçu também fica a maior usina hidrelétrica do mundo em geração de
energia, a Itaipu Binacional. A usina é responsável pelo fornecimento de 19,3% de todo consumo
brasileiro.

se estendem por quase cinco quilômetros do Rio Iguaçu.
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Conheça o novo site da ABRUEM
O site da ABRUEM está de cara nova. O

Web Designer da Abruem, Felipe Moro
Ferreira, deixou a página com o visual mais
leve, os conteúdos ficaram mais fáceis de
serem acessados. No site você encontra notícias
e informações sobre a Associação e suas
filiadas, viagens internacionais, convênios,
informativos e jornais da Abruem. Para saber
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mais é só acessar: www.abruem.org.br.




