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ABRUEM divulga
programação do
Fórum Nacional de
Reitores em Foz do
Iguaçu
A programação prévia do 53º Fórum Nacional de Reitores já está sendo divulgada. O
evento ocorre entre os dias 23 a 26 de outubro, no Iguassu Resort Hotel – Avenida das Cataratas,
6845 km 10, Foz do Iguaçu/PR. A cerimônia de abertura se realizará às 20 horas do dia 23
(quartafeira). No dia 24, quinta feira, o credenciamento começa às 8h30min, seguido de uma
palestra com um representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Estado do
Paraná. Ainda pela manhã, a Câmara de Internacionalização da ABRUEM faz uma apresentação
com o tema: A Política de Internacionalização da ABRUEM: Avaliação e Ações Preliminares.
Após o almoço, a Câmara de Pósgraduação apresenta o tema: Interdisciplinaridade na
Pesquisa e na PósGraduação, e às 15h10min, o Diretor Nacional da Itaipu, Jorge Samek, fala
sobre A Contribuição da Itaipu para o Desenvolvimento Nacional e para a Integração Regional.
Às 17 horas haverá a reunião do Conselho Pleno da ABRUEM e às 21 horas, o jantar oficial de
confraternização do evento.
Dando início às atividades na sexta feira, a Câmara de Graduação apresenta o tema:
Ingresso, Permanência e Mobilidade de Graduação. Às 10h10min, o tema é Intercâmbios
Acadêmicos internacionais. Participam do debate, representantes da Universidade ChungAng
da Coréia do Sul, Embaixada da França, Associação Americana de Faculdades e Universidades
Estaduais (AASCU) e da Zona de Integração do CentroOeste da América do Sul (Argentina).
Às 14 horas, a Câmara de Saúde apresenta o tema: Certificação Hospital de Ensino. As
15h10min é a vez da Câmara de Apoio Técnico da EAD/UAB apresentar o tema: Educação a
Distância: Políticas Públicas e Práticas Institucionais. Finalizando a participação das câmaras
técnicas, às 16h40min a Câmara de Extensão apresenta o tema: Avaliação da Extensão
Universitária. No sábado, dia 26, das 9 às 14 horas ocorrem atividades culturais.
Lembrando que os apartamentos no Iguassu Resort Hotel estão bloqueados até o dia 23
de agosto. Após essa data não existe garantia de hospedagem no hotel do evento.

Questionário sobre Educação à Distância
A Câmara de Educação à Distância divulgou questionário para levantar dados sobre o
cenário de institucionalização da EaD em cada Instituição. A data limite para envio das
informações
é
no
dia
30
de
agosto,
através
do
link:
http://pesquisa.ead.unesp.br/index.php/568134/langptBR

Internacionalização do Ensino Superior
Com o intuito de investigar o perfil das Universidades Estaduais e Municipais no que
tange à Internacionalização, a Câmara de Internacionalização disponibilizou um formulário para
subsidiar a definição de políticas próprias de internacionalização da associação e de seus filiados.
O formulário deve ser preenchido impreterivelmente até o dia 13 de setembro. Link de acesso:
https://docs.google.com/forms/d/1kqPcwvNBQTDn7SwaaydpGloNpOotsC0hHJalHu020/viewform?

Reitor João Carlos Gomes assume Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior, no Governo do Paraná
Na terça feira, dia 20, o Governador Beto Richa/PR, nomeou o Reitor da Universidade
Estadual de Ponta Grossa (UEPG), como novo Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior. O reitor toma posse no cargo nessa quarta feira, dia 21.

