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Reunião Administrativa mensal de março

Reunião Administrativa mensal de 1 9 fevereiro de 201 4, em Brasília
No dia 12 de Março será realizada a Reunião Administrativa mensal da Associação Brasi
leira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), no Setor de Clubes Es
portivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06, térreo (auditório da Associação Médica de Brasília 
AMBr), as 14h.
A pauta para esta reunião inclui a Viagem Internacional para a França, o 54º Fórum Inter
nacional de Reitores e às 15h a presença de representantes do Santander Universidades, para
discutir um convênio com a Abruem. Esta reunião também contará com a participação do Sr.
Marcos Luiz Marchezan, Pesquisador e Diretor de Negócios do Instituto Stela, Florianópolis, SC,
apresentando uma proposta de parceria com a Abruem para apoiar a gestão estratégica de in
formações dos currículos Lattes dos docentes e discentes de instituições de ensino superior. Ao
final da reunião, serão discutidos assuntos diversos.

Audiência com Presidente da Câmara dos Deputados
Está remarcada para o dia 12 de março, às 11h30, a audiência com o Presidente da Câma
ra dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, na Sala de Reuniões da Presidência da Câmara,
para discutir sobre o veto da presidência que reduz para 1% a contrapartida das Universidades
Estaduais e Municipais para repasse de recursos da União.

Translado no 54º Fórum Nacional de Reitores da
Abruem será feito de todos os aeroportos
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abru
em) informa que haverá translado de todos os aeroportos (Congonhas, Guarulhos e Viracopos)
para o 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem.
No entanto, é recomendável que o desembarque seja feito no aeroporto de Guarulhos, pois o
deslocamento dos outros aeroportos aumenta muito o tempo do translado, devido às distâncias
maiores. No caso de Congonhas, por exemplo, a distância aumenta o trajeto em uma hora.
Pedimos então que observem a nova ficha de inscrição, para acrescentar o aeroporto de
chegada e de saída, garantindo maior comodidade para todos.
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