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Reunião Administrativa Mensal da Abruem em Março

Aconteceu no dia 12 de Março, última quartafeira, a Reunião Administrativa Mensal da
Abruem. Primeiramente a Reitora Adélia Pinheiro (UESC) discorreu sobre os grupos de traba
lho MEC/Abruem.
Após houve uma apresentação do Banco Santander e estiveram presentes os Senhores
Marcelo Tucano  Relacionamento com as IES públicas e Cláudio Tavares  Gestão de Universi
dades públicas. O banco possui um programa intitulado Santander Universidades, que visa
aprimorar o ensino superior e a pesquisa científica onde atua, oferecendo bolsas de educação
para alunos de instituições de ensino superior.
A Abruem assinou o Acordo de Coopera
ção e as instituições filiadas a Abruem assina
rão o Termo de Adesão ao Convênio durante
o 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem,
em Campos do Jordão – SP. Este acordo visa
oferecer bolsas de educação para alunos das
IES filiadas.
Houve também a participação do Sr.
Marcos Luiz Marchezan, Pesquisador e Dire
tor de Negócios do Instituto Stela, Florianó
polis, SC, que apresentou uma proposta de
parceria com a Abruem para apoiar a gestão estratégica de informações dos currículos Lattes
dos docentes/discentes de instituições de ensino superior.

Presidente da Câmara dos Deputados recebe Abruem
para discutir veto

No dia 12 de Março, última quartafeira, o Presidente da Câmara dos Deputados Henrique
Alves recebeu a Abruem na Sala da Presidência da Câmara. Esta reunião teve como objetivo buscar
apoio para a derrubada do veto à emenda na Lei das Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2014, que
reduz para 1% as contrapartidas de Universidades Estaduais e Municipais para repasse de recursos
da União.
Estiveram presente em apoio ao pleito o Senador Inácio Arruda (CE), os Deputados Fe
derais Cleber Verde (MA), Sandro Alex (PR) e Assis Carvalho (PI). A partir deste encontro, fi
cou marcada para o dia 26 de Março uma audiência com o Ministro da Educação José Henrique
Paim Fernandes, o Presidente da Câmara dos Deputados Henrique Alves e os reitores das insti
tuições filiadas à Abruem, para tratar de assuntos de interesse da Associação.

Viagem Internacional para a França
Para garantir mais conforto e segurança para os participantes da Viagem
Internacional para a França, a Abruem está contratando um ônibus para que
esteja a serviço da comitiva, para o translado interno e externo entre as cidades
de Bordeaux, Toulouse, Lyon e Paris.
Lembramos que para confirmar a participação na viagem, o valor
informado por email para os participantes da Comitiva deverá ser depositado
IMPRETERIVELMENTE até o dia 17 de março, na conta da Abruem, Banco do
Brasil, Agência 00302, Conta 12.7744, para que possamos efetuar o pagamento e
ter o preço garantido.

