
58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM

A ABRUEM estará promovendo o 58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM, no
período de 18 a 21 de maio de 2016, com a realização da Universidade Estadual de Goiás – UEG,
da Universidade de Rio Verde – UniRV e do Centro Universitário de Mineiros  Unifimes.

O Fórum acontecerá nas dependências do campus UEG, na cidade de Pirenópolis, GO e
terá como tema central: “Ciência, Tecnologia e Inovação”. Durante o evento haverá as
apresentações dos relatos de experiências das IES afiliadas, com a participação de oito
instituições: UEPG, UESC, UERN, UniFACEF, UEG, UEM, UEPB e UPE.

Para facilitar a compra das passagens, informamos que a cerimônia de abertura terá
início às 19 horas do dia 18 de maio, palestras nos dias 19 e 20 até as 18 horas, e no dia 21,
atividade cultural pela manhã. Haverá traslado para a cidade de Pirenópolis, saindo do
Aeroporto de Brasília.

Divulgamos a Programação finalizada do 58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM.







Pautas da Reunião Plenária do dia 19 de maio

Na Reunião Plenária que se realizará no dia 19 de maio, durante o 58º Fórum Nacional
de Reitores, na cidade de Pirenópolis, GO, haverá a eleição da Presidência da ABRUEM para o
biênio 2016/2018.

Neste sentido, lembramos aos (as) reitores (as) que se fizerem presentes através de repre
sentante, que este deverá estar munido de procuração assinada pelo seu (sua) reitor (a), dando
lhe plenos poderes para participar da reunião e votar. A seguir, divulgamos a pauta preliminar
da Reunião do Conselho Pleno:

• Viagem Internacional 2016

• 59º Fórum Nacional de Reitores – BA (UESC, UNEB, UEFS, UESB)

• Escolha do local de realização do 60º Fórum Nacional de Reitores – 2º semestre de 2016

• Adesão da Abruem à Aliança para a Mobilidade Acadêmica (acordo assinado com a
OEI)

• Indicação da Abruem para compor o Grupo de Trabalho EaD do INEP

• Indicação da Abruem para compor a Comissão Técnica Bilateral sobre reconhecimento
mútuo de diplomas Brasil/Reino Unido

• Indicação da Abruem para compor o Grupo de Trabalho de Avaliação de Desempenho
da Educação Superior – INEP

• Reunião CEDES – promovida pela Centro de Estudos Estratégicos da Câmara dos
Deputados

• Proposta da Câmara de EaD

• Proposta de alteração do Estatuto da ABRUEM

• Prestação de contas 2015

• Eleição Diretoria ABRUEM biênio 2016/2018

• Assuntos Diversos



A ABRUEM, em conjunto com o British Council, Centro Brasileiro Britânico, está promo
vendo, entre os dias 06 a 17 de junho, uma Missão aos países do Reino Unido, com o objetivo de
conhecer seus cenários educacionais, científicos e culturais.

Os últimos justes estão sendo feitos com o Diretor de Educação e Sociedade do British
Council, Sr. Claudio Anjos, que acompanhará a Comitiva durante toda a viagem. Informamos
que todos os participantes deverão chegar à Londres até o dia 05 de junho, em virtude da reali
zação da reunião preparatória neste dia, às 18 horas, no próprio hotel de hospedagem da
comitiva. Este encontro marca o início das atividades da Comitiva.

A programação da viagem se encontra em nosso site, www.abruem.org.br, e também foi
enviada aos participantes da comitiva.

Missão Internacional da ABRUEM no Reino Unido

Dublin, capital da Irlanda do Norte




