
Reunião Administrativa Mensal da ABRUEM
Aconteceu na última quartafeira,

13 de abril, às 14h, a Reunião Administra
tiva Mensal da ABRUEM. As discussões
previstas em pauta foram sobre os seguin
tes temas: Viagem Internacional para o
Reino Unido, 58º Fórum Nacional de Rei
tores da ABRUEM em PirenópolisGO, e
assuntos diversos.

58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
A ABRUEM estará promovendo o 58º Fó

rum 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 Mi
neiros  Unifimes. O Fórum acontecerá nas
dependências do campus UEG, na cidade
de Pirenópolis, GO e terá como tema cen
tral: “Ciência, Tecnologia e Inovação”.

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 ce
rimônia 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.

Pirenópolis
A cidade de Pirenópolis foi criada em 10 de julho de 1832, possui cerca de 20 mil habitan

tes e é o oitavo destino turístico brasileiro. O nome da cidade foi oficializado em 1890, e é uma
homenagem à serra dos Pireneus, que cerca toda a cidade. O nome da serra provém da cadeia
de montanhas que separa a França da Espanha.



Em 1988 Pirenópolis foi tombada
pelo Instituto do Patrimônio Históri
co Nacional (IPHAN), e mantém
conservadas as suas tradições e suas
feições originais intactas. A cidade
possui alguns apelidos, como Capi
tal da Prata”, "Berço da Imprensa
Goiana", "Atenas de Goiás" e "Paris
nópolis", entre outros.

Com informações do site: Pirenópo
lis.com.br

Divulgamos a Programação Preliminar do 58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM,
lembrando que podem haver alterações que serão informadas previamente.



Irlanda do Norte

A Irlanda do norte será o terceiro
país do Reino Unido a ser visitado
pela Comitiva da ABRUEM. A pri
meira cidade visitada será a capital,
Belfast, e no domingo, dia 12 de ju
nho, está prevista uma visita ao Gi
ant’s Causeway (Calçada dos
Gigantes), um conjunto de cerca de
40 000 colunas prismáticas de ba
salto, encaixadas como se formas

sem uma enorme calçada de pedras gigantescas, formadas pela disjunção prismática de uma
grande massa de lava basáltica resultante de uma erupção vulcânica ocorrida há cerca de 60 mi
lhões de anos.

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 ajustes 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.



X Fórum de Estudos Multidisciplinares da UniFacef

Acontece entre os dias 23 a 25 de maio de 2016 o X Fórum de Estudos Multidisciplinares,
X Congresso de Iniciação Científica, V Encontro de Iniciação à Docência e IV Encontro de
Iniciação à Tecnologia e Inovação do UniFacef, Centro Universitário Municipal de Franca.

O evento acontecerá nos períodos de manhã, tarde e noite, nas unidades I e II da Uni
Facef. Estão previstas palestras, mesasredondas, oficinas e apresentações de pesquisas de
graduandos, em forma de Comunicações Coordenadas, fomentadas ou não por agências
internas ou externas, de todos os cursos de graduação oferecidos pela IES.

As inscrições podem ser feitas no site: www.unifacef.com.br, onde também se encontram
a programação e demais informações.

Inauguração do novo Campus da Unitins

Convidamos a todos para a inauguração do novo Campus da Fundação Universidade do
Tocantins – Unitins, denominado Campus Graciosa, localizado na Avenida JK, ALC NO 14,
Lote 9D (saída para Paraíso/TO), que ocorrerá no dia 18 de abril do corrente ano, às 08h, em
Palmas, TO. Na mesma oportunidade, haverá o lançamento da I Mostra de Extensão “Balaio dos
Saberes”. O evento contará com a presença do Excelentíssimo Governador do Estado, Marcelo
Miranda e demais autoridades. Solicitamos confirmação da presença, pelo telefone (63) 3218
2940 ou email: reitoria@unitins.br.

Jubileu de ouro do CRUB
Neste ano o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) completa 50

anos de existência, e várias atividades estão sendo programadas para comemorar o Jubileu de
Ouro do conselho. Três atividades marcam o início das comemorações. A primeira delas é a
Sessão Solene na Câmara dos Deputados, no Plenário Ulysses Guimarães, dia 28 de abril, as 9h.

Também no dia 28 de abril acontece o 4º Fórum de Reitores do CRUB, no Centro de
Atividades Científicas e Culturais da AMBr, às 15 horas. Mais tarde, no mesmo dia, haverá um
jantar comemorativo no Espaço Prime (AMBr), às 18h30.




