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Visitas agendadas para
o 53º Fórum Nacional

de Reitores
A Usina Hidrelétrica Itaipu confirmou as visitas planejadas para acontecerem no

Fórum de Reitores. No dia 26 de outubro (sábado), as 08h acontece a visita técnica
completa somente para reitores com 25 vagas. . Às 9h30min, a visita panorâmica para os
demais congressistas, com 65 vagas, e às 10h a visita técnica completa somente para
reitores, com 25 vagas. No Fórum, também foi agendado um jantar na Argentina, no dia
25 (sextafeira), por adesão, ao custo de R$66 por pessoa. Para participar da visita ou do
jantar, os interessados deverão confirmar presença até o dia 04 de outubro, para a
organização do transporte, através do email: abruem@gmail.com. Até o momento,
temos 160 inscritos participar do Fórum. Faça sua inscrição!

CRUB convida para plenária sobre Educação Superior
O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) convida a todos

para participarem da 84ª Reunião Plenária, que terá como tema: "Para a Educação
Superior avançar, autonomia universitária já!". A plenária ocorre no dia 09 de outubro,
das 10h às 16h, no auditório da sede provisória do CRUB (AMBr), em Brasília. Para
participar do evento é só se inscrever pelo site:
http://www.crub.org.br/84reuniaoplenaria ou pelo email: crub@crub.org.br.

Edital prorrogado para participação das Universidades
O Ministério do Desenvolvimento Social abriu o Edital para apoiar Projetos de

Universidades Públicas Federais ou Estaduais voltados ao fortalecimento do Sistema
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN – nos estados, Distrito Federal e
municípios. O prazo para as universidades enviarem suas propostas é até o dia 11 de
outubro. O SISAN reúne diversos setores de governo e da sociedade civil com o
propósito de promover, em todo o Brasil, o Direito Humano à Alimentação Adequada
(DHAA). Mais informações podem ser obtidas pelo site:
http://www.mds.gov.br/segurancaalimentar/editais/2013/editaldechamamento
publicono012013 ou pelos contatos: (61) 20301562/1649/1571 ou pelo email:
caisan@mds.gov.br




