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Segunda-feira, 10, é último dia para envio de inscrição para o 59. Fórum de Reitores
Com realização de quatro universidades estaduais da Bahia, evento será em Ilhéus

Os reitores das universidades estaduais e municipais brasileiras que vão participar do 59. Fórum 
Nacional de Reitores da Abruem (Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 
Municipais) têm até a próxima segunda-feira (10) para o envio da Ficha de Inscrição preenchida para 
a secretaria geral da Associação (abruem@abruem.org,br ou abruem@gmail.com). A mesma data 
também é  o  limite  para  que  pró-reitores,  assessores  internacionais  e  demais  participantes  pelas 
instituições de ensino superior apresentem seus dados.
"O envio da Ficha de Inscrição preenchida é importante porque são as informações nela constantes 
que nos ajudarão na organização do receptivo,  já  que ofereceremos traslado do Aeroporto Jorge 
Amado para o Hotel Praia do Sol, onde ocorrerá o Fórum", explicou a vice-presidente da Abruem e 
reitora  de  uma  das  universidades  realizadoras  do  evento  desse  segundo  semestre,  a  Uesc 
(Universidade Estadual de Santa Cruz), Adélia Pinheiro.
O tema definido  para  o  59.  Fórum Nacional  de  Reitores  é  "Universidade:  trajetória,  dilemas  e 
desafios". Essa edição, como sempre ocorre no evento realizado pela Abruem no segundo semestre 
de cada ano, será voltada para a apresentação dos trabalhos desenvolvidas pelas Câmaras Técnicas da  
Associação. O dia 20 foi reservado para as CTs de Saúde (10h30), Pós-Graduação (14h) e EaD 
(15h30).  Já  as  Câmaras  de  Extensão,  Graduação,  e  Internacionalização  e  Mobilidade têm 
apresentação agenda para 21 de outubro (respectivamente, 10h30, 14h e 16h). A reunião do Conselho 
Pleno será realizada às 17h20 de quinta-feira (20). 
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Abruem prepara novos materiais de divulgação institucional em português, inglês e espanhol
Para a elaboração, a Associação conta com o apoio das universidades no repasse de informações

A Abruem está trabalhando no desenvolvimento de um folder com novo desenho e informações 
atualizadas em português, de uma revista de divulgação institucional com informações em inglês e 
espanhol  e  de  um  novo  vídeo  institucional  com  versões  em  português  e  inglês.  Para  isso,  a 
Associação conta com o envio, até a próxima segunda-feira (10), pelas universidades associadas, de 
informações  atualizadas  referentes  à  localizações  de  seus  campi  universitários,  avançados  e 
extensões;  e  à  sua  infra-estrutura  humana  -  como  número  de  professores  e  funcionários, 
extratificação por qualificação - e física - por exemplo, hospitais universitários e clínicas-escola.
"O mapa com a ramificação do ensino superior público possibilitado pelas universidades estaduais e 
municipais em todo o interior do Brasil seguirá tendo lugar de destaque no nosso folder. Ele é um 
exemplo  de  como nossos  cursos  de  graduação  e  pós-graduação,  nossos  projetos  de  pesquisa  e 
extensão, nossos atendimentos à comunidade beneficiam os brasileiros como um todo; a visualização 
da nossa presença, e como ela está  pulverizada,  reforça nossa importância no cenário nacional", 
avalia o presidente da Abruem, reitor Aldo Nelson Bona.
Todos os materiais em desenvolvimento serão utilizados para a divulgação institucional da Abruem, 
como um todo, e do sistema das universidades estaduais e municipais, mais especificamente, em 
ações  propostas  pela  própria  Associação e  em atividades  em que seus  reitores participam como 
convidados.

Segunda Plenária de Reitores 2016 da 
Rede Zicosur será na próxima semana

Dirigentes das instituições de ensino superior  
associadas à Abruem são convidados a

conhecer a associação que reúne
universidades de cinco países

A Rede Zicosur Universitário (Zona de Integração do Centro-Oeste Sul-Americano), que congrega 
35 instituições de ensino superior da Argentina, Bolívia, Brasil, Chile e Paraguai), realiza na próxima 
semana, no dias 13 e 14 de outubro, a 2. Plenária de Reitores 2016. A reunião está sendo promovida 
pela Universidade Nacional de Canindeyú (Unican), de Salto del Guairá, no Paraguai, que faz divisa 
com a cidade paranaense de Guaíra. 
O vice-presidente da Rede Zicosur Universitário e reitor da Unicam, Mariano Adolfo Pacher, esteve 
na reunião do Conselho Pleno da Abruem do mês de agosto para convidar todos os reitores das IES 
associadas a participarem da Plenária, conhecerem a Rede e se integrarem a ela.
A Zicosur trabalha pela internacionalização das universidades associadas, promovendo, por exemplo, 
o intercâmbio de docentes e discentes; e, também, a realização de pesquisas e ações de extensão em 
parceria entre as instituições.
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