
ABRUEM assina Acordo Aliança para Mobilidade
Acadêmica

A assinatura do Acordo
Aliança para Mobilidade Acadêmica
aconteceu no dia 27 de abril, às 9h, na
sede da Organização dos Estados
IberoAmericanos para a Educação
Ciência e Cultura, em BrasíliaDF. Na
foto, o SecretárioGeral da OEI, Sr.
Paulo Speller e a Presidente da
ABRUEM, Reitora Adélia Maria
Carvalho de Melo Pinheiro.

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, sendo que até agora foi confirmada a participação de oito instituições: UEPG,
UESC, UERN, UniFACEF, UEG, UEM, UEPB e UPE.

Durante o Fórum haverá a assinatura do Convênio do Programa de Bolsas Ibero
Americanas para Graduação do Banco Santander e também a Reunião do Conselho Pleno da
ABRUEM, onde ocorre a eleição da Diretoria da Associação para o biênio 2016/2018.

A ficha de inscrição, que foi enviada por email e também está disponível no site da
ABRUEM, abruem.org.br, deve ser devolvida com as informações de voos, para os emails da
Associação, até o dia 02 de maio. 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.



Jubileu de ouro do CRUB

A solenidade comemorativa dos 50 anos do Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras aconteceu no dia 28 de abril, às 9h, no Plenário Ulisses Guimarães, da Câmara dos
Deputados. Neste mesmo dia, à tarde, ocorreu o 4º Fórum de Reitores do CRUB, no Centro de
Atividades Científicas e Culturais da AMBr. Veja mais fotosno site da ABRUEM: abruem.org.br.

Missão Internacional da ABRUEM no Reino Unido
A ABRUEM, em conjunto com o British Council, Centro Brasileiro

Britânico, está promovendo, 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 realização da reunião preparatória neste dia, às
18 horas, em local a ser informado. 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.




