Brasília, 09 de Julho de 2012

Edição: 73

Última reunião da ABRUEM traça ações para
Associação

Representantes de Universidades filiadas a ABRUEM durante a apresentação do Prêmio
Santander Universidades realizada na última reunião administrativa.

Realizada

na última quartafeira, a
Reunião
Administrativa
da
Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (Abruem) teve a
apresentação
do
Prêmio
Santander
Universidades 2012. Todos os representantes
das universidades que participaram do
encontro puderam tirar dúvidas e receber mais
detalhes sobre esse projeto. As instituições
podem concorrer, enviando seus projetos, em
quatro categorias: Ciência e Inovação,
Empreendedorismo, Universidade Solidária e
Destaques do Ano. As inscrições para a edição
deste ano do prêmio vão até o dia 16 de
setembro e podem ser feitas pelo site
www.santander.com.br/universidades.

Além desse encontro, foi possível efetuar o
balanço dos dois grandes eventos realizados pela
Abruem. Tanto o 50.º Fórum Nacional dos
Reitores (realizado de 23 a 26 de maio), que teve
como parceira a Universidade de Pernambuco,
quanto a Missão Internacional da Abruem para a
Bélgica e a Alemanha (ocorrida de 4 a 22 de
junho)
tiveram
seus
esforços
avaliados
positivamente
pelos
representantes
das
instituições de ensino superior filiadas à
Associação.
Já pensando nas próximas edições dos
Fóruns, ficou decidida nesse encontro a realização
do 51.º Fórum Nacional dos Reitores em
Florianópolis. Marcado para acontecer de 17 a 20
de outubro, esse evento contará com a

colaboração da Universidade do Estado de
Santa Catarina (UDESC). A escolha do tema e
dos subtemas está em aberto até a próxima
Reunião Administrativa. Cada representante
das universidades filiadas pode dar sugestões
até a referida data. Também ficou decidido que
o 52.º Fórum, do primeiro semestre de 2013,
será realizado em São Luis, no Maranhão, em
parceria com a Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA).

Por fim, durante a reunião, foram
indicadas as reitoras Rozangela Maria de Almeida
Fernandes Wyszomirska (da Universidade
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas) e
Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro (da
Universidade Estadual de Santa Cruz) para
compor a Comissão Nacional de Residência
Multiprofissional em Saúde, do Ministério da
Saúde.

Na foto os participantes da última reunião administrativa da ABRUEM, realizada em julho.
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