
Solenidade de abertura marca o início do 58º Fórum da ABRUEM

Na noite desta quartafeira, 18, aconteceu a solenidade de abertura do 58º Fórum da ABRUEM, na Unidade

Universitária de Pirenópolis da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A solenidade foi marcada pela presença de

reitores, vicereitores, representantes das universidades afiliadas a ABRUEM e autoridades locais e nacionais.

Na foto, compondo a mesa, da direita para a esquerda: Reitor Aldo Nelson Bona, vicepresidente da

ABRUEM; Edward Madureira Brasil, Secretário de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social,  MCTIC; Sebastião

Lázaro Pereira, Reitor da UniRV; Mauro Netto Fayad, Superintendente Executivo de Ciencia e Tecnologia, repre

sentando o Governador em exercício José Eliton de Figueiredo; reitora Adélia Pinheiro, presidente da ABRUEM;

Haroldo Reimer, Reitor da UEG; Ita de Fátima Dias Silva, reitora da Unifimes; Maria Ester Carvalho, Presidente do

Conselho Estadual de Educação; e Erasto Fontes Mendonça, conselheiro do Conselho Nacional de Educação.

Após a cerimônia, os reitores e representantes das universidades participaram de um coquetel de recepção.
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Recepção no Aeroporto: Os participantes serão recebidos no desembarque pelo pessoal
da UEG que estará com camiseta e placa do 58º Fórum.

Para qualquer desencontro, informamos os contatos: Gleyssiane Brito (62) 91547321 e
Adilson Rocha (62) 91224570. Lembramos que os veículos precisam sair com um quantitativo
de pessoas suficientes e eventualmente pode haver algum tempo de espera.

Calçado apropriado: Importante informar que, por tratarse de uma cidade histórica, Pi
renópolis possui um calçamento todo de pedras irregulares, o que dificulta para as mulheres, o
uso de calçados de salto alto. Sugerimos levar na mala, calçado confortável, sapatilhas, tênis,
rasteirinhas.

Conheça o site do 58° Fórum de Reitores da Abruem

O site oficial do 58º Fórum Nacional de Reitores da Abruem já está o no ar.
Nele, você encontrará detalhes sobre a programação completa do Fórum, que
acontece em Pirenópolis  GO, a partir do dia 18 de maio  quando acontece a
solenidade de abertura, além de informações sobre a própria cidade que irá sediar
o evento. Basta acessar www.forumabruemgoias.ueg.br.

O evento é uma realização das seguintes instituições:




