
Na última terçafeira, 19, o Secretário Executivo da Abruem, Carlos Ro
berto Ferreira, visitou a cidade de Ilhéus – BA, onde ocorrerá o 59º Fórum
Nacional de Reitores, uma realização das Universidades Estaduais de Santa
Cruz (UESC), de Feira de Santana (UEFS), do Estado da Bahia (UNEB) e Su
doeste da Bahia (UESB).

Durante a visita, Ferreira se reuniu com a Presidente da Abruem e Rei
tora da Universidade Estadual de Santa Cruz, Adélia Maria Carvalho de Me
lo Pinheiro, e com a gerente do hotel Praia do Sol, Cláudia Tilemann, para
avaliar as condições do lugar onde o evento será realizado. Segundo ele, o
hotel contempla perfeitamente as requisições para o 59ª Fórum.

No dia seguinte, quartafeira, 20, Ferreira se reuniu com a Reitora Adé
lia e a coordenadora local do evento por parte da UESC, Luciana, para uma
visita ao auditório da Instituição, onde acontecerá a abertura do Fórum, além
de uma discussão sobre todas as providências que seriam tomadas para a
realização. As outras universidades também terão seus próprios coordena
dores locais durante o evento.

O Fórum será realizado entre os dias 19 e 22 de outubro e reunirá reito
res, pesquisadores, técnicos e autoridades da área de todo Brasil e, nesta edi
ção, terá a apresentação câmaras temáticas da Abruem.

Secretário Executivo da Abruem realiza visita técnica em Ilhéus

Bolsas Santander  prazo para indicação de aluno
O prazo para as universidades que aderiam ao Programa de Bolsas

Santander inserirem os dados do aluno contemplado para receber a bolsa, encerra
se no dia 29 de julho. Após a aprovação dos dados pelo Santander, os Termos de
Indicação e Adesão do aluno, deverão ser impressos, assinados e enviados,
impreterivelmente, até o dia 08 de agosto, para o endereço:

A/C: Raíssa Souza
Av. Juscelino Kubitschek, 2235 – 21º andar – Est. 125
Vila Olímpia São Paulo/SP CEP 04543011

Solicitamos observar os prazos e informar caso não tenha recebido o login e
a senha de acesso ao sistema do programa de bolsas.



O prazo para as universidades que aderiam ao Programa de Bolsas
Santander inserirem os dados do aluno contemplado para receber a bolsa, encerra
se no dia 29 de julho. Após a aprovação dos dados pelo Santander, os Termos de
Indicação e Adesão do aluno, deverão ser impressos, assinados e enviados,
impreterivelmente, até o dia 08 de agosto, para o endereço:

A/C: Raíssa Souza
Av. Juscelino Kubitschek, 2235 – 21º andar – Est. 125
Vila Olímpia São Paulo/SP CEP 04543011

Solicitamos observar os prazos e informar caso não tenha recebido o login e
a senha de acesso ao sistema do programa de bolsas.

Solenidade de posse da nova Diretoria da ABRUEM

A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais – ABRUEM realizará no próximo dia 10 de agosto, às
10h30min, no Auditório do Centro de Atividades Científicas e Culturais
da AMBr  Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho 03, Conjunto 6 – Bra
sília, DF, a solenidade de posse e transmissão de cargos de Presidente e
VicePresidente, respectivamente, aos professores Aldo Nelson Bona,
Reitor da Universidade Estadual do CentroOeste do Paraná – UNICEN
TRO e Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, Reitora da Universida
de Estadual de Santa Cruz – UESC, eleitos para o biênio 20162018.

Após a solenidade será servido um brunch, e às 14h, haverá a pri
meira Reunião Administrativa sob a presidência do novo Presidente.

Os convites foram encaminhamos pelo correio e solicitamos a con
firmação da presença até o dia 05/08 pelos emails da ABRUEM: abru
em@abruem.org.br, abruem@gmail.com ou pelo telefone (61) 34478663.




