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Reunião
Administrativa da
ABRUEM decide
prazo para mesas
temáticas do Fórum
Nacional de Reitores
No dia 10 de julho, quartafeira, foi
realizada a reunião mensal da Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM), situada
no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES),
Trecho 03, Conjunto 06, 3º andar – sede da
Associação Médica de Brasília (AMBr).
Entre os assuntos debatidos na
reunião,
os
reitores
discutiram
os
preparativos para o 53º Fórum Nacional de
Reitores, que será de 23 a 26 de outubro, em
Foz do Iguaçu/Paraná. O evento acontece no
Iguassu Resort Hotel – Avenida das
Cataratas, 6845 km 10 – e contará com mesas
temáticas das Câmaras de Apoio Técnico da
ABRUEM. Para isso, a presidência de cada
Câmara deverá informar até 05 de agosto o
tema proposto para a mesa. A sede da
Associação estará disponível para reuniões
prévias para preparar o tema que será
apresentado
no
Fórum.
A reunião também contou com a
presença do Assessor Parlamentar do CNPq,
Sr. Gerson Lourenço – Coordenador Geral do

Comitê Executivo do Fórum de Assessorias
Parlamentares de Ciência, Tecnologia,
Pesquisa e Inovação. O Assessor Parlamentar
destacou a importância da ABRUEM e
solicitou a participação de um representante
da Associação no Fórum de CTIE.
Outro assunto pautado foi a carta
manifesto do Conselho de Reitores das
Universidades
Brasileiras
(CRUB).
O
documento apoia os estudantes das
Universidades na luta por uma melhor
educação no país e reitera que o Conselho
tem compromisso com a educação e
reivindica melhores condições para a
formação
acadêmica
dos
brasileiros.

Solenidade e
Audiência Pública
Outro tema discutido na reunião
administrativa foi a convocação de uma
audiência pública para que possa se discutir
com
autoridades
do
governo
e
representantes da ABRUEM, assuntos de

interesse do Ensino Superior Municipal Estadual, com a finalidade de valorizar, promover e
defender propostas das instituições de ensino no país. Proposta pelo deputado Waldir
Maranhão, a audiência está confirmada para o dia 15 de agosto às 10 horas, na Câmara dos
Deputados.
Também está confirmada a sessão solene para que a ABRUEM seja homenageada em
virtude do trabalho que a associação tem realizado e a fim de que a Associação ganhe mais
visibilidade do poder público e dos cidadãos. A solenidade ocorrerá em decorrência de um
requerimento do Deputado Waldir Maranhão, no dia 16 de agosto, às 15 horas, na Câmara dos
Deputados.

Audiências com os Presidentes do Senado Federal
e da Câmara dos Deputados
No dia 07 de agosto, as 11h30min, acontecerá uma audiência com o Presidente do Senado
Federal, Renan Calheiros, que visa fortalecer as reinvindicações da ABRUEM junto à Frente
Parlamentar. Ainda no dia 07, às 14 horas acontece a reunião mensal da Associação no SCES,
trecho 03, conjunto 06, 3º andar, prédio da Associação Médica de Brasília.
E às 15h30min do mesmo dia, haverá uma reunião com o Presidente da Câmara dos
Deputados, Henrique Alves, na Sala de Reuniões da Presidência. Os reitores devem confirmar
presença até o dia 01 de agosto, através do email: abruem@gmail.com ou pelo telefone (61)
34478663.

