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55º Fórum Nacional de Reitores da Abruem
O 55º Fórum Nacional de Reitores da Abruem acontece

entre os dias 05 a 08 de novembro, no Seara Praia Hotel – Av.
Beira Mar, 3080 – Meireles – Fortaleza – CE. O evento é uma
promoção desta Associação com a realização da Universida
de Estadual do Ceará – UECE, Universidade Estadual do
Vale do Acaraú – UVA e Universidade Regional do Cariri
– URCA.

Relatos de experiências
O tema do 55º Fórum da ABRUEM será “O Desa

fio da Integração entre as IES da ABRUEM”. Convidamos
a todas as IES filiadas a enviarem à secretaria da ABRU
EM, até o dia 03 de outubro, relatos de experiências que
gostariam de compartilhar com as instituições coirmãs, como
ocorrido no 54º Fórum Nacional de Reitores, em Campos do
Jordão.

Na programação do 55º Fórum estão previstas duas
mesas com, no máximo, quatro apresentações e um tempo de
duração sugerido de 15 minutos cada, totalizando oito
apresentações.

Com o intuito de poder agrupar eventuais situações assemelhadas, pedimos que no enca
minhamento seja especificada a situação, com a exposição de uma breve síntese, o título e o no
me do apresentador. Havendo mais de oito experiências inscritas, a Abruem fará uma avaliação
para definir quais serão selecionadas para a apresentação.

Reservas de hospedagem
Informamos que foram reservados 50 apartamentos no Seara Praia Hotel e 30 apartamen

tos no Praiano Hotel (a uma quadra do hotel do evento), cujos bloqueios vencerão em 10 de ou
tubro.

Para reservas de hospedagem ligar na Central de Reservas: (85) 40062222, identificando
se como participante do 55º Fórum Nacional de Reitores e informando em qual hotel deseja se
hospedar (Seara ou Praiano). Se preferir, envie um email para reservas@hotelseara.com.br ou
parareservas@praiano.com.br, dependendo da escolha do hotel.

Programação preliminar
A solenidade de abertura do 55º Fórum está prevista para o dia 05 de novembro, às 20h.

Nos dias 06 e 07 haverá debates, apresentação das Câmaras da Abruem além dos relatos das ex
periências das IES afiliadas. Ainda para o dia 06, existe a possibilidade de uma palestra com o
tema: “Perspectivas de ações da Frente Parlamentar em apoio às IES da Abruem”, que ainda de
ve ser confirmada.

Para o dia 08 está prevista uma atividade cultural, possivelmente a Visita ao Museu da
Fábrica Fortaleza (palestra de Ivens Dias Branco sobre o Desenvolvimento Socioeconômico do
Ceará).Lembramos que esta é uma programação provisional, ou seja, ainda podem ocorrer alte
rações, das quais manteremos todos informados.




