
O 57º Fórum Nacional de
Reitores da ABRUEM acontece
entre os dias 07 a 10 de outu
bro de 2015, no Anfiteatro do
NEAD  Núcleo de Ensino a
Distância da UNESP, Rua Dom
Luiz Lasagna, 400 – Ipiranga,
São Paulo, SP. O evento é uma
promoção da ABRUEM com a
organização da UNESP (Uni
versidade Estadual Paulista
“Julio de Mesquita Filho”) e o
tema será: ‘Internacionalização
e Governança Universitária”.
Para a realização do Fórum, a

UNESP fez o bloqueio de 40 apartamentos no Novotel Jaraguá e no Hotel Boulevard São Luis,
45 apartamentos Standard e 35 apartamentos Superior. O prazo final para a reserva destes
quartos é o dia 31 de julho, após este período os valores não serão mantidos.

Contatos:
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

Visando 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 formulário de inscrição está disponível no link:
http://goo.gl/forms/iWXe0nzHss.

Para contribuir na escolha das melhores opções para a compra das passagens, informa
mos que o 57º Fórum terá seu início no dia 7 de outubro às 20 horas, quando acontecerá a ce
rimônia 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.

57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM



Viagem Internacional da ABRUEM em 2016

Durante a Reunião Administrativa da ABRUEM, no dia 15
de julho, foi colocada em pauta a escolha do país a ser visitado pe
la Comitiva da ABRUEM em 2016. Foram sugeridos os seguintes
locais: Reino Unido (Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de
Gales), Austrália ou Rússia. Solicitamos aos reitores e assessores
interessados em participar desta Missão Internacional que infor
mem o país de preferência até o dia 31 de julho, no email abru
em@gmail.com.

Edital ABRUEM / INTERCOM de atração de alunos latinos de
pósgraduação Stricto Sensu

A pedido do Diretor para Assuntos do Cone Sul da INTERCOM, encaminhamos por e
mail as informações sobre o Edital ABRUEM / INTERCOM de atração de alunos latinos de pós
graduação Stricto Sensu.

As instituições interessadas deverão confirmar interesse até 31 de julho, por intermédio
do email: marciofernandes@unicentro.br e/ou telefones (42) 36211006 / (42) 88274518.




