
Reunião Administrativa Mensal da ABRUEM

Aconteceu nesta quartafeira, 09 de
setembro, a Reunião Administrativa
Mensal da ABRUEM. Entre os temas
tratados na reunião estavam: 57º Fó
rum Nacional de Reitores (Temas
das Câmaras Técnicas e outros infor
mes), Missão Internacional de 2016,
Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, Convênio
ABRUEM/Intercom, Espacio Lati
noamericano y Caribeño de Educa
ción Superior, Pedido de filiação do

Centro Universitário Municipal de São José (avaliação preliminar) e assuntos diversos.

O Diretor de Educação e Sociedade do
British Council, Centro Brasileiro Britânico, Sr.
Cláudio Anjos, fez uma apresentação falando
sobre as ações do Centro e a possibilidade da
visita da comitiva da ABRUEM à Instituições
de Ensino dos países que integram o Reino
Unido, em 2016. (foto ao lado)

Saiba mais sobre o British Council
“O British Council é a organização in

ternacional do Reino Unido para oportunida
des educacionais e relações culturais. Seu
trabalho busca estabelecer a troca de experiências e criar laços através do intercâmbio de conhe
cimento e de ideias entre pessoas ao redor do mundo. No Brasil, atua em cinco áreas: Educação,
Língua Inglesa, Artes, Esportes e Exames.

A organização está presente em mais de 100 países, com parceiros como os governos em
diversas instâncias, organizações não governamentais e iniciativa privada. Possui escritórios em
Rio de Janeiro, Recife e São Paulo.” Fonte: apresentação do British Council. “Missão de Estudos
BrasilReino Unido 2016”.



57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM

O 57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM aconte
ce entre os dias 07 a 10 de outubro de 2015, no Anfiteatro
do NEAD  Núcleo de Ensino a Distância da UNESP, Rua
Dom Luiz Lasagna, 400 – Ipiranga, São Paulo, SP. O even
to é uma promoção da ABRUEM com a organização da
UNESP (Universidade Estadual Paulista “Julio de Mes
quita Filho”) e o tema será: ‘Internacionalização e Gover
nança Universitária”.

Informamos que o 57º Fórum terá seu início no dia 7 de
outubro às 20 horas, quando acontecerá a cerimônia de

abertura. Divulgamos a Programação Preliminar do 57º Fórum








