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Reitores da ABRUEM se
reúnem em Brasília
Reitora da UNCISAL, Rozangela Wyszomirska (centro),
representou a ABRUEM em seminário do CNE

Os reitores das instituições de ensino superior
(IES) filiadas à ABRUEM se encontram, na sede em
Brasília, hoje, para a reunião administrativa da associação do mês de outubro. Além disso, haverá o encontro entre os presidentes das Câmaras da associação
juntamente com os representantes das Comissões
dos Hospitais de Ensino.
Durante a reunião administrativa mensal da
associação será realizada uma avaliação sobre o 49º
Fórum Nacional de Reitores e também serão escolhidos o tema e os sub-temas do 50º Fórum Nacional de
Reitores. Na pauta de reunião ainda estão à elaboração do vídeo institucional da associação, o diagnóstico
da ABRUEM e a viagem a Bélgica e Alemanha.
Para acertar detalhes sobre a Missão
Internacional aos países europeus, o secretário
executivo da associação, Carlos Roberto Ferreira se

reuniu na última sexta-feira, em Florianópolis, com o
professor Ricardo Schuch, do Centro Brasileiro da U.
Münster, da Alemanha. Schuch, que vem dando apoio à
ABRUEM no fechamento do roteiro de visitas, está no
Brasil participando do SEPEX.
Encontro dos presidentes das Câmaras
Pela manhã, por volta das 9h os presidentes das
Câmaras da ABRUEM e os representantes da Comissão
dos Hospitais de Ensino se reúnem para finalizar os
detalhes referentes a elaboração do 'Documento
ABRUEM', um pedido do Ministro da Educação (MEC),
Fernando Haddad à associação.
O 'Documento ABRUEM' conterá um diagnóstico
dos programas da associação e das universidades
filiadas, além de sugestões de projetos e parcerias com o
MEC.
Reitora da UNCISAL representa ABRUEM
Nos dias 20 e 21 de outubro, a reitora da
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
(UNCISAL), Rozangela Maria de Almeida Fernandes
Wyszomirska participou, como representante da
ABRUEM, do 'II Seminário sobre o Plano Nacional de
Educação (PNE)', organizado pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE).
A reitora Rozangela Wyszomirska foi escolhida
para representar a ABRUEM neste seminário durante o
49.º Fórum Nacional de Reitores, que aconteceu em
Salvador entre os dias 05 e 08 de outubro. No evento
estavam presentes representantes de diversos órgãos
da sociedade.
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