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Reunião Administrativa Mensal de Abril e Oficina de
Trabalho MECSESu

No dia 10 de abril de 2014, às 9h será realizada a Reunião Administrativa Mensal da
Abruem, no auditório da Associação Médica de Brasília, sito no Setor de Clubes Esportivos Sul
(SCES), Trecho 03, Conjunto 06.

Na pauta desta reunião estão os assuntos: Viagem Internacional à França, 54º Fórum
Nacional de Reitores da Abruem, Fórum de Próreitores de Extensão das Universidades
Públicas Brasileiras – FORPROEX (proposta para implantação de um Programa de Extensão
voltado para o trabalho em equipe, na forma de cooperação internacional, junto aos países da
América Latina e África), Programa Mais Cultura nas Universidades (proposta de inclusão das
IES estaduais e municipais) e assuntos diversos.

Neste mesmo dia, das 14h às 18h, no Auditório do Anexo II do Ministério da Educação,
Brasília – DF, a Abruem em parceria com o Ministério da Educação e a Secretaria de Educação
Superior – SESu promove a OFICINA DE TRABALHO MEC SESu/ABRUEM, com o tema
“Dialogando sobre a formação de médicos e professores”.

O evento contará com a presença de dirigentes da SESu/MEC, Reitores, PróReitores e
Assessores da Abruem e apresentará duas oficinas simultaneamente: Oficina 1: Formação de
Professores nas Universidades Estaduais e Municipais e possibilidades de políticas específicas
de apoio do MEC; Oficina 2: Formação de Médicos e participação no Programa Mais Médicos
nas Universidades Estaduais e Municipais e possibilidades de políticas específicas de apoio do
MEC.

Reiteramos o convite para que todos participem destes eventos, e a confirmação da
presença até o dia 07 de abril, a fim de organizar a logística necessária para o evento.

Foto da reunião Administrativa Mensal de Março



Vagas para Programa de Mobilidade no segundo
semestre de 2014

A Abruem já divulgou a oferta de vagas para o Programa de Mobilidade das IES, no se
gundo semestre de 2014. Os requisitos e procedimentos necessários para as inscrições, bem co
mo os prazos, foram informados via documento anexado em email, conforme a solicitação de
cada instituição.

As vagas são oferecidas pela UNESP, UNEMAT, UEG, UEMS, UDESC, UEM e UNI
CENTRO, totalizando mais de 300 vagas disponíveis em diferentes áreas do conhecimento.

O 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem será realizado entre os dias 07 a 10 de
maio em Campos do Jordão  SP, e terá como tema central “O Desafio da Gestão nas Universi
dades Estaduais e Municipais”. Nesta ocasião, uma mesa de apresentação e debates será dedi
cada para que nossas Universidades possam apresentar casos, relatando suas experiências com
ações que tiveram como objetivo superar algum obstáculo ou aprimorar o processo gerencial da
instituição, nas áreas administrativa, financeira e/ou acadêmica.

Será bastante útil conhecer como algumas questões foram tratadas pelas instituições. Os
casos a serem apresentados, deverão ser enviados à secretaria da Abruem (abru
em@gmail.com), até o dia 15 de abril, especificando o problema, o aprimoramento ou a inova
ção, e expondo uma breve síntese da solução que será apresentada.

54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem




