
57º Fórum da ABRUEM inicia na quartafeira
Confira os horários de traslados, a programação e informações úteis do evento

A solenidade de abertura do 57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM acontece nesta
quartafeira, 07 de outubro, às 20h, no Auditório do Novotel Jaraguá. Após a cerimônia, será
oferecido um coquetel com a apresentação de um duo de percussão do Instituto de Artes da
UNESP.

As palestras e atividades do Fórum seguem no dia 08 e 09 de outubro, no Anfiteatro do
NEAD ¬ Núcleo de Ensino a Distância da UNESP. No dia 08 de outubro, às 20h, haverá um jan
tar de confraternização no restaurante Famiglia Mancini Pizza & Pasta

A programação para o sábado, 10 de outubro, conta com uma atividade cultural. A
UNESP contatou a Agência ABREU Turismo (http://www.abreutur.com.br/Default.aspx) que
ficará responsável pela organização desta atividade. A agência disponibilizou duas opções: um
tour cultural que passa pelos principais museus da cidade e tem a duração de 6h; e um passeio
pela cidade conhecendo os principais pontos turísticos, com duração de 4h. Os passeios serão
oferecidos por adesão e os interessados deverão entrar em contato com a agência, por intermé
dio do Sr. Renan Bolta, e¬mail: renan.bolta@abreutur.co

Nesta edição divugamos a tabela encaminhada pela Coordenação da UNESP, com os ho
rários em que haverá transporte dos aeroportos para os hotéis no dia 07 de outubro, quartafei
ra, dia da abertura, e retorno dos hotéis para o aeroporto, no dia 10 de outubro, sábado. Os
horários foram estabelecidos para atender ao maior número de participantes possível, conforme
a estrutura da UNESP. Informamos também os horários de saída dos hotéis para o local de rea
lização do 57º Fórum, endereços úteis e a programação do evento.

Hotel Novotel Jaraguá
R. Martins Fontes, 71  Centro, São Paulo  SP, 01050000

Hotel Boulevard São Luis
Avenida São Luís, 234  Centro, São Paulo  SP, 01046914

Auditório do NEAD
R.Dom Luis Lasagna, 400  Ipiranga, São Paulo, SP  04266030

Restaurante Famiglia Mancini
Rua Avanhandava, 81  Bela Vista, São Paulo  SP, 01306000










