ABRUEM realiza segunda Reunião
Administrativa do ano
Brasília,11 de Março 2013

Edição 107

Ainda no dia 06 de março, além da

representantes para participarem do Cômite

Parlamentar de Apoio às Universidades

biênio de 20132015 e o pedido de filiação da

reunião

de

lançamento

da

Frente

Estaduais e Municipais, houve o segundo

encontro do ano da Associação Brasileira
dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais
assuntos

(ABRUEM)

referentes

desenvolvidas

pela

para

as

decidir

Assessor de Gestão de Identidade durante o

Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR)
que será levado a Plenária no Fórum em São
Luís do Maranhão.

Visita Foz do Iguaçu

atividades

organização.

Entre os assuntos tratados estavam a

O secretário executivo da ABRUEM,

Missão Internacional para a Coréia do Sul.

Carlos Roberto Ferreira, juntamente com

que já estão sendo realizadas para a

Universidade

Foram apresentadas algumas providências
execução da mesma, entre elas, o aluguel do

ônibus para a comitiva e o itinerário da
viagem.

Os preparativos para o 52º Fórum

também entraram na pauta. A coordenadora
do Fórum, Maura Cléia de Araújo, da
Universidade

Estadual

do

Maranhão

(UEMA) esteve na reunião e destacou que

tudo está dentro da normalidade para a
realização

do

evento.

O

Fórum

será

realizado no período de 17 a 20 de abril, na
cidade de São Luís do Maranhão. O tema
dessa edição é “O desafio das universidades

brasileiras: formação de pessoal para atuar
nas novas áreas de desenvolvimento do
país”.

Além desses assuntos entrou

em

discussão a indicação de dois representantes

Márcio

Fernandes,

Estadual

representante
do

da

CentroOeste

(UNICENTRO) e da Associação Paranaense
das Instituições de Ensino Superior Público

(APIESP), nesse ato se fazendo presente em
nome do presidente da APIESP, o reitor Aldo

Nelson Bona, estiveram em Foz do Iguaçu

para um primeiro contato com os hóteis que
poderão receber a 53a edição do Fórum

Nacional de Reitores que será realizada na
cidade no segundo semestre. Ao todo, cinco

hotéis foram visitados e dois escolhidos

durante a reunião da ABRUEM do dia 06.
Agora,

uma

nova

viagem

está

sendo

programada para que representantes da
Associação voltem a cidade para discutirem a
viabilidade de fechamento de contrato de
prestação

de

serviço

estabelecimentos.

com

um

desses

Frente Parlamentar
Apoio

Para os interessados em acompanhar como foi o lançamento da Frente Parlamentar de
às

Universidades

Estaduais

http://youtu.be/gEX4QYc8mwc

é

e

Municipais,

possível

assistir

no

como

youtube,

ocorreu

através
o

do

evento.

link

Parceria Sony
Já estão disponíveis novas ofertas da loja virtual da Sony, reflexo de uma parceria com a

Associação. Tanto servidores, quanto professores das universidades filiadas podem obter

descontos em produtos no site https://store.sony.com.br/parceiros, por meio do login:
ABRUEM, senha: o CPF do interessado. A cada mês são atualizados os descontos.
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