
Reitores da ABRUEM se 

reuniram em Brasília
Haddad, na qual será entregue o 'Documento ABRUEM', 
que contém um diagnóstico das IES filiadas à associa-
ção.
O 50.º Fórum Nacional de Reitores será promovido pela 
ABRUEM, em parceria com a Universidade de 
Pernambuco (UPE), entre os dias 24 e 27 de maio. Para 
essa edição, já estão definidos os seguintes subtemas: 
mobilidade interna e consórcio entre as IES da ABRUEM. 
Ontem (28), o secretário executivo da ABRUEM, Carlos 
Roberto Ferreira, esteve em Pernambuco reunido com 
representantes da UPE para tratar de assuntos referen-
tes à realização do fórum. Por fim, os reitores realizaram 
discussões referentes à elaboração do vídeo institucional 
da ABRUEM.

Na quarta-feira da semana passada, a 
ABRUEM reuniu representantes das instituições de Vice-presidente na Alemanha
ensino superior (IES) filiadas para o encontro adminis- Na semana passada, o vice-presidente da 
trativo mensal da associação, que começou por volta ABRUEM esteve na Alemanha, onde participou do 
das 14h, na sala de reuniões da ABRUEM, em Brasília. workshop Ciência sem Fronteiras Brasil-Alemanha, em 
Entre os temas debatidos pelos reitores, estava a Bonn. O workshop foi promovido pelo Serviço Alemão de 
reunião de dezembro, o jantar de confraternização, o Intercâmbio Acadêmico (DAAD), em parceria com a 
50.º Fórum Nacional de Reitores e o vídeo institucio- Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal e Nível 
nal. Superior (Capes) e o Conselho Nacional de 
A reunião administrativa de dezembro e o jantar de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), e 
confraternização acontecem no dia 14 de dezembro. discutiu a adesão alemã ao programa Ciência sem 
Às 16h30, os representantes das IES filiadas se Fronteiras.
reúnem para realizar um balanço das ações da associ- Durante a viagem, o vice-presidente da ABRUEM 
ação neste ano. Às 21h, será realizado o jantar de assinou, representando a associação, um convênio de 
confraternização no Restaurante Coco Bambu. cooperação internacional com a HRK, da Alemanha. Os 
“Esperamos contar com a presença de todos aqueles outros parceiros do acordo são a ANDIFES, o CONIF, a 
que contribuíram para que as ações da ABRUEM ANUP e a ABRUC. Os parceiros desse convênio farão 
tivessem bons resultados neste ano”, declarou o esforços para o fomento da cooperação e da mobilidade 
presidente da associação, Antonio Joaquim Bastos da acadêmica entre as universidades de ambos os países 
Silva. Também no dia 14, às 14h30, haverá uma nos campos do estudo e da pesquisa.
audiência com o Ministro da Educação, Fernando 
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