
Presença da ABRUEM nas reuniões em Brasília

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

sal, 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 Câma
ra de EaD e assuntos diversos. Para melhor organizarmos esta reunião, solicitamos confirma
ção de presença até hoje, 11 de março, pelo email abruem@abruem.org.br ou
abruem@gmail.com.

Pacto da Educação Brasileira contra o Zika vírus

Ações contra o mosquito acontecem durante semana do Dia Mundial da Saúde

Na reunião da tarde do dia 08 de março, o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante,
divulgou o balanço das ações do Pacto da Educação Brasileira contra o Zika vírus. Elas foram
desenvolvidas no dia 19 de fevereiro, quando todos os setores da educação brasileira se
mobilizaram para o combate ao mosquito Aedes Aegypti.

A Presidente da ABRUEM, Reitora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro esteve
presente em dois compromissos em Brasília, no dia 08 de mraço. O primeiro, às 14h30, foi uma
reunião com o Ministro da Educação, Aloizio Mercadante, sobre o Programa Institucional de
Bolsa de Iniciação à Docência – PIBID. O encontro foi no Gabinete do Ministro (Esplanada dos
Ministérios Bloco L, 8º andar  Ed. Sede do Ministério da Educação – BrasíliaDF.

O segundo, aconteceu às 16h, quando a Presidente Adélia participou de outra reunião
com o Ministro da Educação, esta sobre o Pacto da Educação Brasileira contra o Zika, também
no Gabinete do Ministro.



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 cada 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. O link para preencher o formulário
online é: https://multilabead.typeform.com/to/W1AxYH.

Durante o encontro, ficou definido que na semana de 4 a 8 de abril, considerando que no
dia 7 de abril comemorase o Dia Mundial da Saúde, serão realizadas ações coordenadas de
mobilização das famílias e comunidades escolares. A ideia inicial é que alunos da educação
básica desenvolvam e apresentem projetos em sala de aula. Para os melhores trabalhos
apresentados, foi proposta a criação de prêmios. Para a Educação Superior, artigos de iniciação
cientifica que abordarem a temática da campanha, também deverão ser premiados. A ABRUEM
integrará a comissão que discutirá as ações dessas próximas mobilizações.

Para que possamos consolidar e apresentar um relatório para o MEC, solicitamos que as
IES afiliadas nos informem todas as ações que forem desenvolvidas, até o dia 01 de abril, pelos
emails abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com.br,
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