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Audiências com os
Presidentes do

Senado Federal e da
Câmara dos
Deputados

No dia 07 de agosto, as 11h30min, acontecerá uma audiência com o Presidente do Senado
Federal, Renan Calheiros, que tem o objetivo de fortalecer as reivindicações da Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais, junto à Frente Parlamentar.
Instalada em março deste ano, a Frente Parlamentar de Apoio às Universidades Públicas
Estaduais e Municipais, foi uma iniciativa da ABRUEM através dos Deputados Federais, Cleber
Verde  Maranhão e Alex Canziani  Paraná, com a finalidade de alocar no orçamento da União,
recursos financeiros para as Instituições de Ensino Superior Estaduais e Municipais.

Às 14 horas do mesmo dia, a ABRUEM realizará a reunião administrativa mensal no
Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 03, conjunto 06, 3º andar, sede da ABRUEM.
Reforçando as reivindicações junto à Frente Parlamentar, às 15h30min, haverá uma audiência
com o Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, na Sala de Reuniões da
Presidência.

ABRUEM assina acordo com Associação Americana de
Faculdades e Universidades Estaduais

No dia 25 de agosto, a ABRUEM firmou um Acordo de Cooperação com a Associação
Americana de Faculdades e Universidades Estaduais, a AASCU. O acordo foi assinado pela
presidente da AASCU, Dra. Muriel A. Howard e pelo presidente da ABRUEM, João Carlos
Gomes.

O convênio consiste em auxiliar as faculdades e universidades associadas à ABRUEM e à
AASCU a identificarem programas de intercâmbio docente e discente; explorar estratégias
que trarão benefícios mútuos as duas Associações; criar oficinas, seminários e conferências nos
dois países para que se desenvolva familiarização do ensino superior entre o Brasil e Estados
Unidos.



Presidentes das Câmaras Técnicas devem enviar temas
para apresentar no Fórum

Em outubro acontece o 53º Fórum Nacional de Reitores, dos dias 23 a 26, em Foz do
Iguaçu/Paraná e contará com mesas temáticas das Câmaras de Apoio Técnico da Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM).

Cada câmara deve indicar um tema que apresentará no Fórum para mostrar o trabalho
que desenvolve durante o ano. O tema deve ser enviado até 05 de agosto para o email
abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com. A sede da Associação estará disponível para
reuniões prévias visando a preparação do tema que será apresentado no Fórum.

Participantes do Fórum de Reitores devem reservar
vagas no hotel

O 53º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM acontece no Iguassu Resort Hotel –
Avenida das Cataratas, 6845 km 10, Foz do Iguaçu/PR. O evento é uma promoção da ABRUEM
em conjunto com a Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, Universidade Estadual de
Maringá – UEM, Universidade Estadual de Londrina – UEL, Universidade Estadual do Centro
Oeste do Paraná – UNICENTRO, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE,
Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Universidade Estadual do Paraná –
UNESPAR e a Associação Paranaense das Instituições de Ensino Superior Público – APIESP. Os
participantes do Fórum podem reservar apartamentos individuais, duplos ou triplos no hotel
pelo telefone: (45) 35213400 ou email: reservas@iguassuresort.com.br. Os apartamentos estão
bloqueados para o evento até o dia 23 de agosto, após essa data não há garantia de hospedagem.

Encontro com os coordenadores UAB e os responsáveis
pela EAD nas IES filiadas à ABRUEM

A Câmara Técnica de Educação à Distância (EAD) promove um encontro com os
responsáveis institucionais pela modalidade à distância e os coordenadores Universidade
Aberta do Brasil (UAB) das Instituições de Ensino Superior filiadas à ABRUEM, no dia 08 de
agosto, das 09 às 17 horas. Na pauta serão debatidos assuntos sobre a participação das
universidades estaduais e municipais no contexto nacional de EAD, a apresentação dos
resultados do questionário diagnóstico aplicado pela câmara de EAD, potencialidades e
fragilidades das IES filiadas à ABRUEM na EAD e a apresentação de questões gerais sobre o
Sistema de Gerenciamento de Convênios pela Coordenação Geral de Supervisão e Fomento
(CGFO) da DED/CAPES. O encontro será no auditório da Associação Médica de Brasília
(AMBr)  Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06, térreo, Brasília, DF.




