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Reunião Administrativa Mensal de outubro

No dia 08 de outubro(quartafeira) às 14h, acontecerá a Reunião Administrativa
mensal na sala de reuniões na sede da Abruem, no Setor de Clubes Esportivos Sul
(SCES), Trecho 03, Conjunto 06, 3º andar. Serão abordados os seguintes assuntos: Viagem
Internacional de 2015, 55º Fórum Nacional de Reitores e assuntos diversos.

No mesmo dia, às 11h, a Presidência da Abruem terá um encontro com
representantes da Embaixada do Canadá para discutir assuntos relacionados com a
Viagem Internacional da Abruem de 2015.

Fortaleza
Com 34 km de praias, é uma das metrópoles brasileiras com maior faixa litorânea. É a

maior cidade do Ceará em população, a quinta do Brasil e a 91ª do mundo. No turismo, a cidade
alcançou a marca de destino mais procurado no Brasil em 2004, 2006 e 2010, com atrações como a
micareta Fortal no final de julho e o maior parque aquático do Brasil, o Beach Park.

Seu aeroporto é o Aeroporto Internacional Pinto Martins. A BR116, a mais importante do
país, começa em Fortaleza. Batizada de Loira Desposada do Sol pelos versos do poeta Paula Ney,
a metrópole cearense é a terra natal de brasileiros de grande renome, como José de Alencar, Ra
chel de Queiroz, Capistrano de Abreu, Chico Anysio e o expresidente Castelo Branco. O Centro
Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC) é atualmente o principal espaço cultural de Fortale
za, com museus, teatros, cinemas, bibliotecas e planetário.

55º Fórum Nacional de Reitores da
Abruem

O 55º Fórum Nacional de Reitores da Abruem acontece
entre os dias 05 a 08 de novembro, no Seara Praia Hotel – Av.
Beira Mar, 3080 – Meireles – Fortaleza – CE. O evento é uma
promoção desta Associação com a realização da Universidade
Estadual do Ceará – UECE, Universidade Estadual do Vale do
Acaraú – UVA e Universidade Regional do Cariri – URCA. Sai
ba mais sobre as opções de passeio próximas de onde o Fórum
se realizará:



Praia de Canoa Quebrada
Distante 166 km de Fortaleza e 18 km da sede do município de Aracati, a qual pertence,

sua paisagem é caracterizada por dunas e falésias avermelhadas de até trinta metros acima do
nível do mar.

À noite, moradores e turistas se encontram na rua principal apelidada de "Broadway", em
balados pelo ritmo do "Reggae" e do Forró. Atualmente a região encontrase protegida através da
Área de Proteção Ambiental de Canoa Quebrada (APACQ), com cerca de setenta mil hectares.

Praia de Jericoacoara
Jericoacoara está localizada a 300 km a oeste de Fortaleza. Foi eleita em 1994 pelo jornal

estadunidense The Washington Post uma das dez praias mais bonitas do planeta. Em 2014, foi
eleita pelo Huffington Post a quarta melhor praia do mundo. É um dos locais mais frequenta
dos por praticantes de windsurfe no país. A praia é parte integrante do Parque Nacional de Jeri
coacoara.




