
Reitores têm série de 

compromissos em Brasília
associação e fruto de um trabalho das Câmaras instituí-
das pela ABRUEM – de Graduação, Pós-Graduação, 
Extensão, Internacionalização e EAD/UAB – e da 
Comissão dos Hospitais de Ensino, atual Câmara da 
Saúde – que coletaram dados nas universidades associ-
adas, apresentaram os resultados no 49.º Fórum 
Nacional de Reitores da ABRUEM em Salvador e, após 
isso, os sistematizaram.

A reunião administrativa de dezembro contará 
com a presença de representantes de todas as universi-
dades filiadas à ABRUEM. “Faremos um balanço de 
nossas ações neste ano e pensaremos em como deve-
mos orientar nossa forma de agir em 2012. Os resultados 
só virão se tivermos planejado muito bem nossa forma de 

No próximo dia 14, os reitores da ABRUEM têm trabalhar”, destaca o presidente da ABRUEM, Antonio 
um dia repleto de atividades em Brasília.  Às 14h30, Joaquim Bastos da Silva.
eles participam de uma audiência com o Ministro da À noite será realizado, no restaurante Coco 
Educação, Fernando Haddad. Mais tarde, às 16h, será Bambu, o jantar de confraternização da ABRUEM. O 
realizada a reunião administrativa mensal da associa- presidente da associação, Antonio Joaquim, espera 
ção e, à noite, por volta das 21h, os reitores terão um contar com a presença de todos aqueles que contribuí-
jantar de confraternização. ram para que as ações da associação tivessem bons 

Durante a audiência com o ministro Haddad, resultados neste ano. 
será entregue um diagnóstico das instituições de 
ensino superior (IES) filiadas à associação. Esse 
documento é uma solicitação do próprio ministro à 
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Última reunião da associação aconteceu em novembro


