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Jantar de Confraternização da Abruem
O Jantar de Confraternização que encerra
as atividades da Abruem em 2014 aconteceu
nesta quartafeira, 03 de dezembro, no restau
rante Coco Bambu, em Brasília. Além da Pre
sidente da Abruem Reitora Adélia Maria
Carvalho de Melo Pinheiro e do Vicepresi
dente da Abruem Reitor Aldo Nelson Bona,
estiveram presentes reitores e representantes
das IES filiadas, o Secretário da Educação Su
perior (MEC) Paulo Speller, o Diretor de Ava
liação e Presidente substituto da CAPES Lívio
Amaral, o Assessor de Relações Acadêmicas
da Embaixada do Canadá, Luiz Miguel da
Rocha, a Presidente da Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação –
INTERCOM, Marialva Carlos Barbosa, o Di
retor Regional Sul da Intercom, Márcio Fer
nandes, os representantes do Banco
Santander, Cláudio Tavares e Alexsandro Li
ma, a Secretária Executiva do CRUB, Fernan
da Póvoa e o jornalista do CRUB, Fernando
Pinto.

Reunião Administrativa Mensal de dezembro
A última Reunião Administrativa
Mensal do ano de 2014 aconteceu nesta
quartafeira, 03 de dezembro, na Sede da
Abruem em Brasília. Os temas pautados
foram: Programa de Mobilidade Acadê
mica 2015, participação da Presidente da
Sociedade Brasileira de Estudos Interdis
ciplinares da Comunicação – INTER
COM, Sra. Marialva Carlos Barbosa, que
falou sobre a sociedade e possibilidade
de parceria com a Abruem.

Foram discutidos também a Viagem Internacional 2015 para o Canadá, avaliação do 55º
Fórum Nacional de Reitores, 56º Fórum (UEZO e UENF), alteração da data de realização do 57º
Fórum Nacional de Reitores (UNESP – SP), nota Técnica do Fórum Estadual de Educação da
Bahia, relatos da participação da Abruem na Conae 2014, Convênio Universia, diálogo França,
composição das Câmaras Técnicas da Abruem, a solicitação da UEG – Ofício da Abruem ende
reçado ao FNDE e assuntos diversos.
A próxima reunião deve acontecer no dia 11 de fevereiro de 2015, na Sede da Abruem em
Brasília DF.

Viagem Internacional para o Canadá
A Abruem em conjunto com a Embaixada do Canadá e a Association of
Universities and Colleges of Canada  AUCC, promoverá uma missão ao Ca
nadá com o objetivo de conhecer seus cenários educacionais, científicos e
culturais no período de 15 a 26 de junho de 2015.
Para a viagem a esse país haverá a necessidade de solicitação de
visto ao Consulado Canadense. Neste sentido, os interessados na viagem
deverão enviar seus passaportes para a Abruem, com data e orientações que
serão divulgadas posteriormente, para tramitação dos documentos em conjunto
na Embaixada. Não serão aceitos passaportes fora do prazo a ser estipulado.
A reserva nos hotéis será de responsabilidade de cada membro da comitiva, devendo a Abru
em indicar, para as providências, os hotéis e datas oficiais em cada cidade participante da visi
ta as IES canadenses.
O roteiro das visitas está sendo elaborado pela Embaixada do Canadá e a AUCC, em
conjunto com a Abruem, cabendo destacar que haverá a necessidade de deslocamento interno
por via aérea em virtude das visitas às IES nas costas leste e oeste do Canadá. A contratação
de ônibus para deslocamentos mais curtos será mantida pela Abruem. A autorização de via
gem junto ao governo do Município ou Estado, o convite oficial e a ficha de inscrição foram
enviados por email.
Havendo interesse de participação nesta Missão, o envio da ficha de inscrição deverá
ser até o dia 19 de dezembro de 2014 aos emails abruem@gmail.com, abruem@abruem.org.br
para que possamos adotar demais providências para a organização da viagem internacional da
Abruem de 2015.

