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Edição 93

Reunião Administrativa da Abruem
acontece no próximo dia 14
Está

Encontro ocorre às 14h, na sede da Associação em Brasília

marcada para o próximo dia 14,
quartafeira, a penúltima Reunião Administrativa
mensal da Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem).
O encontro começa às 14h na sede da Abruem,
situada no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES),
Trecho 3, Conjunto 6, 3.º andar – sede da
Associação Médica de Brasília (AMBr). Constam
como tema na pauta da reunião a avaliação do 51.º
Fórum Nacional de Reitores (realizado em
Florianópolis SC de 17 a 20 de outubro); as
providências iniciais para o 52.º Fórum Nacional
de Reitores – 17 a 20 de abril, em São Luís – MA e
a análise de uma proposta para estabelecer uma
parceria
com
a
Sony.
Sugestão de temas para o próximo fórum
Para dar início aos trabalhos de realização
do 52.º Fórum Nacional de Reitores da Abruem,
está sendo solicitado o envio de sugestões de
temas e subtemas a serem abordados no fórum. A
data para encaminhamento é até 13 de novembro.
Os temas sugeridos serão debatidos na reunião do
dia 14 de novembro. A edição número 52 do
Fórum será realizada em São LuizMA, em
parceria com a Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA), entre os dias 17 e 20 de abril.
Na tarde do último dia 7, o reitor da UEMA, José

Augusto, se reuniu com o secretário executivo da
Abruem, Carlos Roberto Ferreira, para discutir
assuntos referentes a realização do evento.

Calendário Abruem
Lembrando a todos os parceiros da
Abruem, nesse final de ano temos algumas datas
importantes. Primeiramente, no dia 11 de
dezembro, haverá um jantar de confraternização
da associação, às 20 horas, com local a definir.
Outra data importante é a do dia 12 de dezembro.
Na ocasião, será realizada última Reunião
Administrativa mensal, com início às 9h. É
necessária a confirmação de presença em ambos
os eventos para a realização de reservas.
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