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54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem

“O Desafio da Gestão das Universidades Estaduais e Municipais"

O 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem, que acontece do dia 07 a 10 de maio, em
Campos do Jordão SP, terá como tema central “O Desafio da Gestão das Universidades Esta
duais e Municipais" e abordará em suas palestras as gestões: acadêmica, financeira e adminis
trativa. A programação está sendo elaborada pelas universidades anfitriãs: a Universidade de
Taubaté (UNITAU) e a Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS).

O evento será realizado no Hotel Serra da Estrela, que ficará disponível exclusivamente
para o Fórum neste período. A cerimônia de abertura acontecerá no dia 07 de maio às 20 horas,
e o encerramento das palestras tem a previsão de acontecer no dia 09 de maio às 18 horas.

Para reservas de hospedagem, entrar em contato com Vanessa pelo telefone (12) 3669
8000 ou email eventos@hotelserradaestrela.com.br, identificandose como participante do 54º
Fórum Nacional de Reitores da Abruem. Para mais informações sobre o local e o evento, basta
acessar: http://web.unitau.br/abruem/evento.html.

A Ficha de Inscrição contendo as informações dos voos e aeroportos de chegada e retor
no deverá ser enviada para os emails: abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com, até o dia
11 de abril, em virtude da necessidade de organização na logística de traslado.
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Audiência com o Ministro da Educação e com o
Presidente da Câmara dos Deputados

A data da audiência com o Ministro da Educação, José Henrique Paim Fernandes e o
Presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Alves, foi alterada para o dia 27 de Março, às
10 horas, na Sala da Presidência da Câmara, quando serão tratados assuntos de interesse das
Instituições filiadas à Abruem.

A confirmação de presença deverá ser informada até o dia 24 de março, para que o ceri
monial da Câmara dos Deputados seja comunicado previamente.

Viagem Internacional à França – Nova Programação

Divulgamos a nova programação para a Viagem Internacional à França, que ocorre entre
os dias 26 de maio a 06 de junho de 2014. Com as alterações, a Comitiva inicia os trabalhos em
Paris, e termina em Bordeaux. Com esta inversão na programação, os participantes poderão ad
quirir suas passagens com chegada e retorno de Paris. Alguns ajustes na programação ainda
poderão ser feitos, mas sem alterar a sequência de cidades. Pedimos que os participantes dêem
preferência para passagens de volta em horários mais tardios, pois o deslocamento de Bordeaux
para Paris no sábado, dia 07 de junho, pode ser demorado.








