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Reunião Administrativa Mensal Setembro
A Reunião Administrativa Mensal

da Abruem referente ao mês de Setembro
aconteceu na tarde da última quartafeira,
10, na Sede da Abruem em BrasíliaDF.
Entre os assuntos abordados, esteve
pautado o 55º Fórum Nacional de Reitores
e a Viagem Internacional para o Canadá
em 2015.

55º Fórum Nacional de
Reitores da Abruem

O Reitor da UECE José Jackson Coelho
Sampaio confirmou a data e o local do Fórum, que será realizado entre os dias 05 a 08 de
novembro de 2014, no Seara Praia Hotel – Av. Beira Mar, 3080 – Meireles – Fortaleza  CE. Serão
50 quartos do Hotel Seara apenas para uso exclusivo da Abruem durante o Fórum, e também 30
quartos no Praiano Hotel, que é da mesma rede. Lembrando que, embora exista a possibilidade
de hospedagem no Praiano Hotel, o 55º Fórum será realizado no Seara Hotel, cujo endereço foi
citado anteriormente.

O evento é uma promoção da Abruem, e está sendo organizado pelas três universidades
cearenses afiliadas: Universidade Estadual do Ceará – UECE, Universidade Estadual do Vale do
Acaraú – UVA e Universidade Regional do Cariri  URCA. No Fórum também haverá a
apresentação das Câmaras da Abruem, cujos temas a serem apresentados já foram definidos.

Viagem Internacional da Abruem ao Canadá
Em 2015, a Viagem Internacional da Abruem será realizada no Canadá. O Professor

Carlos Roberto Ferreira esteve na Embaixada do Canadá na manhã do dia 10, sendo recebido
pela Ministra Conselheira Anna Karine Asselin, para tratar de assuntos referentes à viagem. A
programação e o itinerário serão preparados pela Embaixada, e neste ano cada participante
deverá contatar o hotel indicado para fazer sua reserva. O próximo passo será enviar os convites
para que sejam encaminhados aos Governos Estaduais para Liberação.

A reunião administrativa da Abruem foi presidida pelo Reitor Haroldo Reimer -
UEG na impossibi l idade de presença da Presidente, Reitora Adélia Pinheiro.




