ABRUEM realiza
reunião
administrativa na
quartafeira
No

Brasília, 06 de maio 2013

agendamento de audiência com o Senador
Renan

Calheiros,

quartafeira, às 14h, será realizada a Reunião
Administrativa

mensal

da

Associação

Presidente

do

Senado

Federal, às 11h30min para a Entrega da
Proposta de Participação do Governo Federal
no

Financiamento

das

Universidades

Estaduais e Municipais. Por esse motivo,
solicitamos a confirmação de presença até o

dia 06 de maio, pelo telefone (61) 34478663 ou
através

próximo dia 08 de maio,

Edição 123

do

email

abruem@gmail.com.

53º Fórum Nacional de Reitores
Durante a Reunião Plenária no 52º

Brasileira dos Reitores das Universidades

Fórum Nacional de Reitores, em São Luís, o

atividade

de Reitores foi alterado para 23 a 26 de

Estaduais

e

Municipais

será

realizada

(ABRUEM).
na

sede

A

da

Associação, situada no Setor de Clubes
Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto

06, 3º andar – sede da Associação Médica de
Brasília (AMBr).

Entre os assuntos que integram a

pauta está a avaliação do 52º Fórum

Nacional de Reitores, realizado São Luís.
Além disso, entra em discussão a Viagem
Internacional da ABRUEM para a Coréia do

Sul que será realizada entre os dias 17 e 28
de junho , os preparativos para o 53º Fórum
Nacional de Reitores, a entrega do Relatório

período de realização do 53º Fórum Nacional
outubro 2013. O evento será no Hotel Iguassu

Resort, na cidade de Foz do Iguaçu, Paraná,
em uma promoção da ABRUEM, com a
realização da Associação Paranaense das

Instituições de Ensino Superior Público –
APIESP, e as universidades: UNICENTRO,
UEM, UNIOESTE, UEPG, UNESPAR, UENP e
UEL.

Solicitação de informações
Ainda sobre a Missão Internacional

da Câmara de Extensão e a participação da

2013, está sendo solicitado com urgência as

America 'a, que acontecerá em São Paulo.

Associação que será levado para a Coréia do

ABRUEM no Leadership Summit Latin
Informamos

ainda

que

estamos

aguardando a confirmação de um pré

informações para a produção do vídeo da
Sul. Mesmo as universidades que não terão
representantes na comitiva devem enviar o

fará parte do material da Associação. As

Calendário de atividades
atualizado da ABRUEM 2013

fotos da universidade para ilustrar o vídeo.

 17 a 28 de junho – Viagem Internacional

material, caso contrário, a instituição não

informações devem vir acompanhadas de
O prazo máximo fica até aberto até a
próxima quartafeira.

Ônibus Missão Internacional
Reforçamos que os participantes da

para a Coréia do Sul

;

 10 de junho – Reunião Administrativa

;

 07 de agosto – Reunião Administrativa

;

Missão Internacional precisam executar o

 11 de setembro – Reunião Administrativa

pela Associação com o objetivo de garantir

 23 a 26 de outubro  53º Fórum Nacional de

pagamento do ônibus que foi contratado

uma maior comodidade aos integrantes da
comitiva durante as visitas às instituições. O

;

Reitores – Foz do Iguaçu – PR

;

valor deve ser depositado com a máxima

 13 de novembro  Reunião Administrativa

Brasil, Agência 00302, Conta 12.7444, em

 11 de dezembro  Reunião Administrativa –

urgência na conta da ABRUEM: Banco do

virtude dos compromissos já assumidos. A

locação foi feita através de uma agência de

;

Encerramento das Atividades do Ano

turismo e fará o traslado interno na cidade
de Seul e deslocamento para as cidades de

Daejeon e Pohang. O custo total desta
contratação foi rateado entre o número de
inscritos como integrantes da delegação
(base de 21 pessoas).
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