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Reitores devem enviar tema para as mesas
temáticas do Fórum Nacional de Reitores
Em outubro acontece o 53º Fórum Nacional de Reitores, dos dias 23 à 26, em Foz do
Iguaçu/Paraná. O evento ocorre no Iguassu Resort Hotel – Avenida das Cataratas, 6845 km 10 –
e contará com mesas temáticas das Câmaras de Apoio Técnico da Associação Brasileira dos
Reitores
das
Universidades
Estaduais
e
Municipais
(ABRUEM).
A associação possui seis câmaras temáticas. As câmaras foram criadas em 2010 e foram
divididas da seguinte forma: extensão, graduação, pósgraduação, internacionalização, ensino à
distância e saúde. Todas são presididas por reitores ou reitoras das Universidades filiadas a
Associação.
Cada câmara deve indicar um tema para apresentar no Fórum para mostrar o trabalho
que desenvolve durante o ano. Mesmo os reitores que não presidem nenhuma câmara podem
sugerir aos reitores presidentes temas para serem discutidos. O tema deve ser enviado até 05 de
agosto para o email abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com. A sede da Associação
estará disponível para reuniões prévias para preparar o tema que será apresentado no Fórum.

Data de audiência pública e sessão solene é alterada
A audiência pública com os representantes da Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) e a sessão solene, ambos propostos pelo
Deputado Federal Waldir Maranhão, terão suas datas alteradas e confirmadas posteriormente.
A audiência tem o objetivo de debater a situação atual das Instituições de Ensino Superior no
país.

Confirmar presença nas 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 tem o objetivo de fortalecer as reinvindicações da ABRUEM junto
à Frente Parlamentar. Às 14 horas do mesmo dia acontece a reunião mensal da Associação no
SCES, trecho 03, conjunto 06, 3º andar, sede da ABRUEM. Reforçando as reivindicações junto à
Frente Parlamentar, às 15h30min, haverá uma audiência 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.

