
A Reunião Administrativa Mensal referente ao mês de julho acontece no próximo dia
15, quartafeira, às 14h, na sede da ABRUEM, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Tre
cho 03, Conjunto 06 (prédio da Associação Médica de Brasília  AMBr).

A pauta desta reunião reúne os seguintes tópicos: Avaliação do 56º Fórum Nacional de
Reitores – RJ, Avaliação da viagem ao Canadá, 57º Fórum Nacional de Reitores e Assuntos
Diversos.

Para melhor organização, solicitamos a confirmação de presença até o dia 13 de julho,
pelo email abruem@gmail.com.

Reunião Administrativa Mensal da ABRUEM

Reunião da Câmara de Graduação

Também no dia 15, às 09 horas, na sede da ABRUEM, a Câmara de Graduação fará uma
reunião para tratar da continuidade no levantamento das causas da evasão nas IES filiadas à
ABRUEM e outros assuntos pertinentes à câmara.

Para esta reunião foi convidada a CoordenadoraGeral do Censo da Educação Superior
do INEP, Sra. Laura Bernardes da Silva.

Reunião ordinária da Câmara de EaD

A Câmara de EAD/UAB realizará uma reunião com os membros da câmara na sala de
reuniões da Reitoria da UDESC, na cidade de Florianópolis  Santa Catarina no próximo dia 20
de julho, às 14 horas.

Na reunião serão discutidos os seguintes assuntos:
1. Análise e encaminhamentos acerca das (re)definições da DED/CAPES apresentadas na

Reunião do Fórum de Coordenadores UAB em Brasília em 09 de 2015 face à divulgação do
Orçamento feita no dia 08/07 e a decreto de Contingenciamento de Recursos da União.

2. Definições sobre alguns elementos do Livro de Boas Práticas, que está em andamento.
3. Apresentação e discussão do status da tramitação dos marcos regulatórios da EaD e a

implicação para as IES Públicas Estaduais.
4. Definição e preparação das ações para o Fórum de Reitores, que acontecerá em outubro

em São Paulo.
5. Avaliação do andamento das metas traçadas na reunião de planejamento.
6. Outros assuntos (trazidos pelos membros e/ou que se desdobram nos debates).



A ABRUEM promoverá o 57º Fó
rum Nacional de Reitores da ABRUEM,
com a realização da Universidade Esta
dual Paulista “Julio de Mesquita Filho” –
UNESP. O Fórum acontecerá no período
de 07 a 10 de outubro de 2015, no Anfi
teatro do NEAD  Núcleo de Ensino a
Distância da UNESP, Rua Dom Luiz La
sagna, 400 – Ipiranga, São Paulo, SP.

Nesta edição haverá a participação
das Câmaras Técnicas da ABRUEM, que
farão apresentações relatando suas ati
vidades, perspectivas e propostas. Vi
sando otimizar a logística do evento, a

UNESP disponibilizou um formulário online para inscrições e informações de chegada/retorno,
para o qual solicitamos o preenchimento, preferencialmente, até o dia 11 de setembro. O formulá
rio de inscrição está disponível no link: http://goo.gl/forms/iWXe0nzHss

Lembramos que foram reservados 40 apartamentos no Novotel Jaraguá e no Hotel Boule
vard São Luis, 45 apartamentos Standard e 35 apartamentos Superior, cujos valores serão manti
dos até o dia 30 de julho.

Informações:

Novotel Jaragua  Rua Martins fontes, 71 – Bela Vista
Reservas: (11) 28027000 ou reservas.novoteljaragua@accor.com.br

Hotel Boulevard São Luís  Av. São Luiz, 234 – Centro
Reservas: (11) 36388500 ou reservas@hotelboulevard.com.br

Com o intuito de contribuir para a escolha das melhores opções para a compra das passa
gens, informamos que o 57º Fórum terá seu início no dia 7 de outubro às 20 horas, quando aconte
cerá a cerimônia de abertura. Nos dias 8 e 9, palestras e apresentações pela manhã e à tarde. A
programação do evento está sendo elaborada e será encaminhada posteriormente.

Reunião Técnica da Câmara de Internacionalização

57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM

A ABRUEM, por intermédio da Câmara de Internacionalização e Mobilidade, realizará
uma Reunião Técnica Institucional do Programa de Mobilidade Nacional, nos dias 13 e 14 de ju
lho, na sede da Reitoria da UNESP  Rua Quirino de Andrade, 215, São Paulo, SP.

A Reunião Técnica terá como objetivo nivelar as informações, aprofundar as discussões
acadêmicas, promover ações de divulgação do Programa de Mobilidade Nacional  PMN, lança
do em 2014, visando promover o intercâmbio de estudantes de graduação das instituições pú
blicas estaduais e municipais filiadas a ABRUEM, dentro no âmbito dos estados da federação.
Desta forma, a presença dos Reitores, bem como a dos Assessores de Relações Internacionais e a
dos PróReitores de Graduação, tornase essencial para o avanço do programa.



SEGUNDA FEIRA, DIA 13/07

14h Abertura
Prof. Julio Durigan  Reitor da UNESP
Prof ª . Adélia Pinheiro  Presidente da
ABRUEM , Reitora da UESC

15h Internacionalização Universitária
Prof. José Celso Freire Junior  Assessor de
Relações Externas da UNESP
A questão da Internacionalização em Casa

16h Mobilidade Nacional
Prof. Gilson Scharnik  Coordenador Geral de
Relações Internacionais da UEG
O material de divulgação da Universidade
Apontamentos dos Editais 20142015

TERÇA FEIRA, DIA 14/07

9h Graduação e Mobilidade
Prof. Paulo Sergio Wolff  Reitor da
UNIOESTE
Presidente da Câmara de Graduação da
ABRUEM

10h Grupo de Trabalho da Mobilidade
Nacional
A questão do reconhecimento de créditos
Os rankings e a preparação das universidades
para participar

12h Encerramento

PROGRAMAÇÃO

Fórum Nacional de PróReitores de Graduação
A pedido da organização, divulgamos o Fórum Nacional de Pró

Reitores de Graduação  ForGRAD, que acontecerá no período de 20 a
22 de agosto de 2015, em Brasília, DF. O tema do Fórum será: “PNG X
PNE: Convergências, metas e formação de professores”.

O fórum é constituído por próreitores de graduação das
universidades, IFETs, CEFETs e centros universitários do Brasil e tem
por objetivo elaborar políticas e diretrizes básicas que permitam o

fortalecimento das ações comuns e inerentes às próreitorias, bem como contribuir para a
formulação e implementação de políticas públicas de educação superior que visam ao pleno
desenvolvimento do País, de forma articulada com órgãos governamentais e outros segmentos
da sociedade civil.

No fórum, o colegiado irá redigir, após três dias de palestras e mesa redondas, uma carta
sobre o avanço na discussão de seu Plano Nacional de Graduação, de 1999, para o Plano
Nacional de Educação (PNE).




