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Instituições devem responder questionário
da Câmara de Educação à Distância
As Universidades filiadas à Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM), devem responder a um questionário online da Câmara de
EAD/UAB que tem o objetivo de levantar dados sobre o cenário de institucionalização da EaD
em cada Instituição. O prazo limite para preencher o questionário é dia 30 de agosto. Acesse
através
desse
link:
http://pesquisa.ead.unesp.br/index.php/568134/langptBR

Câmara de Internacionalização disponibiliza
questionário online e marca reunião com os membros
Um questionário online para investigar o perfil das Universidades Estaduais e
Municipais no que tange à Internacionalização e subsidiar a definição de políticas próprias de
internacionalização da associação e de suas filiadas, foi disponibilizado pela Câmara de
Internacionalização.
O prazo limite para preencher o questionário é dia 13 de setembro. Acesse nesse link:
https://docs.google.com/forms/d/1kqPcwvNBQTDn7SwaaydpGloNpOotsC0hHJalHu020/viewform?

A Câmara de Internacionalização convidou a todos os integrantes desta câmara, para
uma reunião no dia 15 de outubro, às 08h30min, na sala de reuniões do gabinete do reitor da
UNESP, em São Paulo, SP. O documento de mobilidade nacional, o questionário sobre a
internacionalização e a apresentação da câmara no 53º Fórum Nacional de Reitores, são os
assuntos relacionados na pauta da reunião.

Reunião administrativa da ABRUEM
A reunião administrativa mensal da
Associação acontece no dia 11 de setembro, às
14 horas, em sua sede, no Setor de Clubes Sul,
trecho 03, conjunto 06, 3º andar, em Brasília,
DF. A reunião terá como pauta, o 53º Fórum
Nacional de Reitores, a indicação dos
membros para a comissão Abruem/MEC e
assuntos
diversos.
Os representantes devem confirmar
presença
através
do
email:
abruem@gmail.com ou pelo telefone (61)
34478663.

O Programa de Mobilidade ABRUEM para Estudantes
de Graduação
A Associação estará recebendo até o dia 06 de setembro, a cópia assinada do Termo de
Adesão ao Programa de Mobilidade ABRUEM para estudantes de graduação, através dos e
mails: abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com. O Acordo será assinado no 53º Fórum
Nacional de Reitores, em Foz do Iguaçu, dando início às mobilidades já no primeiro semestre de
2014.

Câmara de PósGraduação marca reunião na sede da
ABRUEM
A câmara de pósgraduação estará reunida no dia 11 de setembro, às 09 horas, na sede da
Associação em Brasília para tratar, dentre outros assuntos, da apresentação da câmara no 53º
Fórum Nacional de Reitores.

Data das reservas para o Fórum Nacional de Reitores é
alterada
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. Os participantes precisam reservar as vagas no hotel
com antecedência. A coordenação do evento conseguiu estender o prazo para reservas, até o dia
20 de setembro. Os valores dos apartamentos são: single R$ 245,00, apto duplo R$ 287,00 e apto
apto triplo R$ 401,00.
As reservas podem ser feitas pelo telefone (45) 35213400 ou email:
reservas@iguassuresort.com.br, identificandose como participante do 53º Fórum Nacional de
Reitores da ABRUEM.

