
Agenda de Reuniões em Brasília
Saiba mais sobre os encontros em que a ABRUEM estará presente na

próxima semana

Estão previstas para o dia 08 de março, próxima terçafeira, algumas reuniões importan
tes em Brasília. Haverá a segunda votação da PEC 395/2014, de autoria do Deputado Federal
Alex Canziani, PTB/PR. A referida PEC dá nova redação ao inciso IV do artigo 206 da Consti
tuição Federal, disciplinando a possibilidade de cobrança, por parte das IES públicas, pela oferta
de cursos de pósgraduação lato sensu.

No mesmo dia, às 14h30, acontece uma reunião com o Ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, sobre o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. O encon
tro será no Gabinete do Ministro (Esplanada dos Ministérios Bloco L, 8º andar  Ed. Sede do Mi
nistério da Educação – BrasíliaDF. A Presidente da ABRUEM, Reitora Adélia Maria Carvalho
de Melo Pinheiro, estará presente junto com os presidentes de outras instituições.

Ainda no dia 08 de março, às 16h, a Presidente Adélia participa de outra reunião com o
Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, esta sobre o Pacto da Educação Brasileira contra o
Zika, também no Gabinete do Ministro. O objetivo desta reunião é avaliar os resultados da
mobilização e ações desenvolvidas nas escolas brasileiras para o enfrentamento ao vírus Zika,
realizada no dia 19/02/2016, bem como definição de propostas de novas ações com vistas a
efetividade no combate ao mosquito Aedes aegypti e suas consequências, nos termos do Pacto
da Educação Brasileira contra o Zika.

Reunião Administrativa da ABRUEM
No dia 16 de março, quartafeira, às 14h, realizaremos a Reunião Administrativa Mensal,

na sede da ABRUEM, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06.
A pauta preliminar do encontro reúne os seguintes temas: Viagem Internacional 2016 para o
Reino Unido, 58º Fórum Nacional de Reitores em PirenópolisGO, projetos para 2016 da Câmara
de EaD e assuntos diversos. Para melhor organizarmos esta reunião, solicitamos confirmação de
presença até o dia 11 de março, pelo email abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.

Questionário da Câmara de EaD
Para obter subsídios e elaborar o Projeto de EaD em rede, a ser proposto pela Câmara de

EaD da ABRUEM, solicitamos que os setores correspondentes de ada IES afiliada (sugerese o
setor de EaD), nos auxilie respondendo o questionário até o dia 13 de março, para que possam
ser utilizados na reunião do dia 16.

Este projeto objetiva formar uma teia de colaboração para oferta de produtos e serviços
educacionais, de modo a contribuir para minimizar esforços, custos, e qualificar demandas e
perspectivas de formação em vários níveis e contextos.



58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
O 58º Fórum Nacio

nal de Reitores da
ABRUEM acontece
entre os dias 18 a 21
de maio de 2016, na
cidade de Pirenópolis
GO. O evento é uma
promoção da ABRU
EM com a realização
da Universidade Esta

dual de Goiás – UEG, da Universidade de Rio Verde –
UniRV e do Centro Universitário de Mineiros  Unifimes.

Neste ano o tema central das discussões do Fórum se
rá “Ciência, Tecnologia e Inovação”. Para este encontro fo
ram bloqueados 60 apartamentos em quatro pousadas
diferentes. As reservas podem ser efetuadas até o dia 18 de
março, informando o código “ENCONTRO DE REITORES
UEG”. Confira ao lado as informações sobre as pousadas es
colhidas.

Haverá traslado para a cidade de Pirenópolis, saindo
do Aeroporto de Brasília. Enviamos, por email, a ficha de
inscrição, e solicitamos sua devolução, preenchida com as
informações de voos, até o dia 02 de maio.

Pousada Casarão
19 apartamentos
Contato: (62) 33312662
www.casaraovillaimperio.com.br

Pousada Arvoredo
14 apartamentos
Contato: (62) 33313479
www.arvoredo.tur.br

Pousada Pouso, Café e Cultura
12 apartamentos
Contato: (62) 33313647
www.pousocafeecultura.com.br

Pousada Mandala
15 apartamentos
Contato: (62) 33313715
www.hotelpousadamandala.com.br

Pousadas
Selecionadas

Ações de combate ao Aedes Aegypti

A ABRUEM em parceria com o Ministério da Educação assumiu compromisso com o
“Pacto da Educação Brasileira contra o Zika”, programa governamental de combate a este grave
problema de saúde pública.

O programa pretende, por meio da mobilização de estudantes, professores e servidores
da educação, levar informações sobre as formas de extermínio do mosquito, identificação da
doença e conscientização de toda a comunidade.

Neste sentido, solicitamos que as IES afiliadas informem até o dia 07 de março, nos e
mails abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com, quais os projetos ou ações a Instituição
vem promovendo junto à comunidade, visando futuros relatos ao MEC.




