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Abruem na CONAE 2014

A Conferência Nacional de Educa
ção, deste ano foi realizada entre os
dias 19 a 22 de novembro, com o tema:
“O PNE na Articulação do Sistema
Nacional de Educação: participação
popular, cooperação federativa e regi
me de colaboração”. O evento aconte
ceu em Brasília e a Abruem esteve
presente com um stand (nº 10), além
da mesa de interesse.

A mesa de interesse da Abruem foi
realizada no dia 22 de novembro às 18
horas, na sala 421 do Centro Internaci
onal de Convenções de Brasília, du
rante a CONAE 2014. O tema foi “O
Papel das IES/ABRUEM na imple
mentação das metas referentes à Edu
cação Superior do Plano Nacional de
Educação”. Quem apresentou foi a
Reitora Adélia Maria Carvalho de Me
lo Pinheiro  Presidente da Abruem e o
Reitor Paulo Sérgio Wolff  Unioeste,
Presidente da Câmara de Graduação.
Estiveram presentes: UEMA, UNES
PAR, UESC, UERGS, UNIFAE, UNI
CENTRO, UNIOESTE e Secretaria de
Educação do Estado da Bahia.

Começam os preparativos para o 56º Fórum da Abruem

O próximo Fórum Nacional de Reitores da Abruem será organizado pelo Centro
Universitário Estadual da Zona OesteUEZO, uma das mais recentes afiliadas da Abruem, e pela
Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy RibeiroUENF. O evento acontecerá em
maio do próximo ano, no Rio de Janeiro.



Nesta quartafeira, 26, o Se
cretário Executivo da Abruem, Car
los Roberto Ferreira, esteve reunido
com o Reitor da UENF Silvério de
Paiva Freitas, o Reitor da UEZO
Alex da Silva Sirqueira, o Coorde
nador de Congressos e eventos do
Hotel Othon Elber Souza, o chefe de
gabinete da UENF, professor Ma
nuel Vazquez Vidal Junior, a Chefe
de Gabinete da UEZO Ingrid Alfra
dique e a Assessora de Relações
Institucionais da UEZO Sheila Ma
galhães, num encontro marcado pa
ra discutir questões e providências
em relação ao 56º Fórum.

Na parte da tarde houve a visita a alguns hotéis que poderão ser o local de realização do
Fórum: Rio Othon Palace, Windsor Plaza e Guanabara Windsor Hotel. O local exato, os detalhes
sobre a preparação do evento e a programação serão informados a todos posteriormente.

Programa de Mobilidade Abruem 2015
A ABRUEM, por intermédio da Câmara de Internacionalização e Mobilidade, com a coor

denação da Universidade Estadual de Goiás – UEG, fez alterações e implementações que facili
taram o acesso e a divulgação do Programa de Mobilidade Acadêmica da ABRUEM.

Para dar início à mobilidade dos estudantes de graduação entre as IES filiadas à ABRU
EM, divulgamos o endereço no qual os interessados encontrarão a relação das vagas ofertadas
por instituição e o link dos editais informados até o momento: http://tinyurl.com/kzfdurb.

Observação: Os dados contidos neste link sofrerão alterações mediante o recebimento das
informações pelas IES. As Instituições que ainda pretendem disponibilizar vagas,deverão fazê
lo, preferencialmente, até o dia 05 de dezembro, informando o link do seu Edital, adequandose
ao cronograma proposto.

O Manual de Ins
truções e os links foram
enviados por email. Ao
lado, o cronograma 2015.




