Informativo da
Associação
Brasília, 14 de dezembro de 2011

Edição: 38

Reitores fecham ciclo de
compromissos do ano

Reitores realizam reuniões administrativas mensalmente

Os reitores da ABRUEM se reúnem hoje em Brasília
para o último encontro administrativo da associação e
para o jantar de confraternização. Além disso, eles
também participam de uma audiência com o ministro
da Educação, Fernando Haddad, que acontece às
14h30.
Na reunião com Fernando Haddad, os reitores
entregam ao ministro o Documento ABRUEM, que
contém um diagnóstico das instituições de ensino
superior (IES) filiadas à associação. O Documento
ABRUEM é um pedido do ministro à associação e fruto
de um trabalho das câmaras instituídas pela ABRUEM
– de Graduação, Pós-Graduação, Extensão,
Internacionalização e EAD/UAB – e pela Comissão

dos Hospitais de Ensino – atual Câmara da Saúde –, que
coletaram dados nas IES associadas, apresentaram no
49.º Fórum Nacional de Reitores e os sistematizaram.
Às 16h, os reitores realizam a reunião administrativa de dezembro. Entre os temas tratados no encontro,
estão o 50.º Fórum Nacional de Reitores, a Missão
Internacional à Bélgica e à Alemanha, a composição da
Câmara da Saúde e um resumo das atividades de 2011,
além das ações traçadas para 2012. O vice-presidente
da ABRUEM, João Carlos Gomes, realiza um relato
sobre sua participação, representando a associação no
Kick-off-workshop Brasil-Alemanha, na Alemanha, com a
assinatura de convênio do programa Ciência sem
Fronteiras.
Fechando o ciclo de atividades da ABRUEM no
ano, será realizado, no restaurante Coco Bambu, o jantar
de confraternização da associação. O presidente da
associação, Antonio Joaquim, faz um convite para o
jantar aos parceiros da ABRUEM ao longo deste ano:
“Esperamos contar com a presença de todos aqueles
que contribuíram para que as ações da associação
tivessem bons resultados neste ano.”
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