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Reunião Administrativa mensal da
ABRUEM acontece no próximo dia 9
Está marcada para acontecer no dia 9 de maio

a quarta Reunião Administrativa Mensal da
Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades
Estaduais
e
Municipais
(ABRUEM). O encontro será realizado às
14h30, na sede da Associação em Brasília.
Entre os temas que constam na pauta
estão o 50º Fórum Nacional de Reitores que
acontece em Pernambuco. O evento é uma
realização da Universidade de Pernambuco em
parceria com a ABRUEM e será realizado entre
os dias 23 e 26 de maio. Na reunião serão
discutidos os preparativos do evento e os
pontos que faltam ser ajustados. A ficha de
inscrição para o Fórum deve ser enviada até o
dia
16
de
maio
para
o
e-mail:
abruem@gmail.com.
A Missão Internacional da ABRUEM
para Bélgica e Alemanha também entrará em
discussão. Os últimos acertos quanto à
hospedagem serão debatidos no encontro. O
início da Missão está marcado para o dia 4 de
junho. A viagem terá duração de dezoito dias,
indo até o dia 22 do mesmo mês.
Partners of the Americas
Durante a Reunião também haverá uma
interferência solicitada pela
Organização
Partners of the Americas, parceira do IIDAC

no Brasil, e ligada ao Governo Americano. A
intenção é estabelecer uma parceria com a
ABRUEM a fim de oportunizar importantes
programas que a Partners desenvolve a mais
de 30 anos em todo o continente americano.
Conheça a Organização
Os Partners of the America são uma
organização internacional, composta por
agentes voluntários, que une estados norteamericanos e países da América Latina por
meio de projetos mutuamente benéficos em
áreas como educação, saúde, cultura,
agricultura e outras. Esses projetos tem
como objetivos realizar intercâmbios e ações
que visem uma boa relação entre pessoas e
instituições do Continente Americano.
A idéia de criar a Organização data de 1963,
quando o Presidente John F. Kennedy
convocou uma nova aliança que buscava a
cooperação e amizade entre os governos das
Américas. A Agência dos Estados Unidos
para o Desenvolvimento Internacional
(USAID) foi encarregada de desenvolver o
programa.

Presença ABRUEM em Manaus
Aconteceu no último dia 2, o XXXI Encontro Nacional de
Pró-Reitores de Extensão das Instituições Públicas de Educação
Superior Brasileiras em Manaus. A ABRUEM marcou presença
no evento com a participação do presidente da Associação e
reitor da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG), João
Carlos Gomes. O presidente participou da mesa “A Extensão
Universitária frente aos Desafios do Desenvolvimento
Nacional”.

O presidente da ABRUEM, reitor
João Carlos Gomes, durante sua
fala na abertura do Encontro

Encontro com o Embaixador da Bélgica
O encontro dos integrantes da Delegação da ABRUEM na Missão Internacional 2012 com o
Embaixador da Bélgica, Claude Misson, sofreu nova alteração. O evento será realizado no dia 9
de maio, às 12h30min, na Residência Oficial do Embaixador - Embaixada da Bélgica, SES Avenida das Nações, Lote 32 – Brasília, DF. A mudança foi solicitada pelo próprio Embaixador
para que na ocasião seja possível a realização de um almoço com todos os presentes.
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