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Reunião
administrativa da

ABRUEM

No dia 11 de dezembro, quartafeira, os reitores associados realizaram a última reunião
administrativa da Associação no ano de 2013. Estiveram presentes os reitores: Carlos Fernando
de Araújo Calado, Presidente da Abruem; Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro – UESC;
Carlos Alberto Pereira da Silva – UESPI; Dijon Moraes Junior – UEMG; Fábio Edir dos Santos
Costa – UEMS; Fernando Guaragna Martins – UERGS; José Carlos Barreto de Santana – UEFS;
Juarez Antônio Simões Quaresma – UEPA; Julio Santiago Prates Filho – UEM; Rozangela Maria
de Almeida Fernandes Wyszomirska – UNCISAL; o vicereitor da UDESC, professor Marcus
Tomasi; o exreitor da USCS; professor Silvio Augusto Minciotti; o assessor da UEMG,
professor Itiro Iida; o Diretor de Relações Internacionais da UESPI, professor Antonio Francisco
Pereira da Silva e o Secretário Executivo da Abruem, professor Carlos Roberto Ferreira.

O professor Silvio Minciotti esteve presente na reunião representando a coordenação do
54º Fórum Nacional de Reitores, que se realizará no período de 07 a 10 de maio de 2014, na
cidade de Campos do Jordão, SP. O professor levará ao conhecimento da coordenação, as
sugestões de temática e mesas para o fórum, apresentadas pelos reitores, para elaboração da
programação preliminar e convite de palestrantes. À convite da professora Norma Gouveia,
também esteve presente na reunião a Sra. Nivia Melo Wanzeller  Coordenadora de
Credenciamento à Importação e Incentivo Fiscal do CNPq  que fez uma apresentação sobre o
Processo de Importação de Equipamentos para a Pesquisa.

Viagem internacional da ABRUEM
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais

(ABRUEM) em conjunto com a Embaixada da França, por intermédio dos senhores JeanPaul
Rebaud  Conselheiro de Cooperação e Ação Cultural e Eric Bourland  Adido para Ciência e
Tecnologia, da Campus France  Agência Francesa para a promoção do ensino superior, da
hospitalidade e da mobilidade internacional, do Conselho de Presidentes das Universidades
Francesas e do Ministério do Ensino Superior francês, promovem uma viagem a este país com o
objetivo de conhecer seus cenários educacionais, científicos e cultural no período de 26 de maio a
06 de junho de 2014. Após estudos com a Embaixada, ficou préacertada a visita a quatro
cidades francesas: iniciando em Bordeaux, partindo por via terrestre para Toulouse, Lyon e



Paris. A programação definitiva será
elaborada e enviada pela Embaixada da
França até o dia 12 de fevereiro.

A viagem será organizada nos
mesmos moldes das viagens internacionais
anteriormente promovidas. A ABRUEM
fará a reserva nos hotéis por meio de
agência de viagem, e cada participante,
através de sua universidade, providenciará
suas passagens aéreas, devendo chegar à
cidade de Bordeaux até o dia 25 de maio.

Os reitores interessados na viagem devem enviar a ficha de inscrição até o dia 07 de
fevereiro de 2014 para os emails abruem@gmail.com e crferreira@uepg.br.

Jantar de confraternização
Na quartafeira, dia 11, aconteceu o
jantar de confraternização da ABRUEM
no Restaurante Rubaiyat – Lago Sul,
Brasília, DF e contou com a presença do
Secretário da Educação Superior, Sr.
Paulo Speller; dos reitores Carlos
Fernando de Araújo Calado, Presidente
da Abruem; Adélia Maria Carvalho de
Melo Pinheiro – UESC; Carlos Alberto

Pereira da Silva – UESPI; Dijon Moraes Junior – UEMG; Fábio Edir dos Santos Costa – UEMS;
Fernando Guaragna Martins – UERGS; José Carlos Barreto de Santana – UEFS; Juarez Antônio
Simões Quaresma – UEPA; Julio Santiago Prates Filho – UEM; Rozangela Maria de Almeida
Fernandes Wyszomirska – UNCISAL; do Diretor de Relações Internacionais da UESPI, professor
Antonio Francisco Pereira da Silva; do Secretário Executivo da Abruem, professor Carlos

Ferreira e da Secretária da Abruem, Denize Alencastro.

Acordo para a Mobilidade dos Estudantes de

No site da ABRUEM você encontra todas as informações sobre o Acordo de Cooperação
para a Mobilidade de Estudantes de Graduação entre as IES da Abruem, que tem previsão de
início no 1º semestre de 2014. Para esta primeira etapa, 10 Universidades disponibilizaram
vagas. Para visualizar os requisitos para participar do programa, o cronograma, as vagas
oferecidas pelas instituições e outras informações, acesse: www.abruem.org.br.

CRUB realiza sua 2ª Reunião de Secretários

Foi realizada ontem, dia 12 de dezembro, na sede provisória do CRUB, a 2ª Reunião de
Secretários Executivos das Entidades Representativas dos Segmentos. A reunião teve por
objetivo discutir a realização de trabalhos conjuntos entre as associações e o CRUB, ademais de
promover a integração e troca de experiências entre as entidades.

Participaram da reunião a secretária executiva do CRUB, Fernanda Póvoa; o secretário

Graduação

Executivos



executivo da ABRUC, José Carlos Aguilera; o
secretário executivo da ABRUEM, Carlos Roberto
Ferreira; a secretária executiva da ANUP, Larissa
Martino e, o secretário geral da ABIEE, Afrânio
Castro.




