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Inscrições para 54º Fórum Nacional de Reitores da
Abruem

O 54º Fórum de Reitores da Abruem acontecerá entre os dias 07 a 10 de Maio, em

Campos do JordãoSP, no Hotel Serra da Estrela, que estará disponível somente para o Fó

rum nestes dias. A cerimônia de abertura será realizada no dia 07 de maio às 20h, e o en

cerramento das palestras acontecerá no dia 09 de maio, com previsão para as 18h.

Para aqueles que ainda não efetuaram as suas reservas, informamos que o contato

deve ser feito com a Sra. Vanessa, pelo telefone (12) 36698000 ou email: eventos@hotel

serradaestrela.com.br, identificandose como participante do 54º Fórum Nacional de Reito

res da Abruem. Os valores das diárias são R$ 280,00 (para apartamento single ou duplo),

R$ 449,00 (apartamento triplo) R$ 539,00 (apartamento quádruplo).

A ficha de inscrição já foi enviada por email, juntamente com a programação preli

minar das palestras. Depois de devidamente preenchida, deve ser enviada à Abruem (abru

em@abruem.org.br ou abruem@gmail.com) até o dia 30 de abril para que possamos

organizar a logística do evento.

O tema central do Fórum será “O Desafio da Gestão das Universidades Estaduais e

Municipais" e abordará em suas palestras as gestões: acadêmica, financeira e administrati

va. As Instituições filiadas à Abruem terão uma mesa específica para apresentar suas expe

riências. Convidamos a todos para que participem destas discussões, informando

previamente o interesse e enviando por email um resumo de sua apresentação com o no

me e cargo do palestrante.

Fotos do 53º Fórum Nacional de Reitores da Abruem,que aconteceu em Foz do Iguaçu, em outubro de



Reforçamos nosso convite lembrando que o Termo de Adesão ao Convênio de Bol

sas do Banco Santander será assinado durante a realização da Reunião do Conselho Ple

no da Abruem por todas as universidades filiadas. Caso o reitor esteja impossibilitado de

comparecer, um representante da instituição poderá levar o Termo assinado, em 04 vias.

Novas datas para inscrições do PECG/2015

Fonte: Hilton Sales Batista, Coordenação do PECG

A coordenação do Programa PECG do Ministério da Educação alterou as datas para

o envio de vagas e de inscrições para o processo seletivo ao Programa de EstudantesCon

vênio de Graduação – PECG 2015.

As vagas deverão ser lançadas no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Contro

le do Ministério da Educação – SIMEC e enviadas por ofício à Coordenação Geral de Rela

ções Estudantis – CGRE.



Universidade do Porto divulga vagas para Curso e
Workshop para Relações Internacionais em Medicina

A Universidade do Porto abre vagas para seu IV Curso e Workshop para Relações In

ternacionais em Medicina. O curso acontece nos dias 21, 22 e 23 de maio de 2014, na Uni

versidade do Porto. Organizado pelo Gabinete de Relações internacionais e Mobilidade da

Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, o objetivo principal é promover a coope

ração entre Instituições de Ensino Superior em Medicina e Educação Médica de Língua Por

tuguesa.

Para se candidatar, a inscrição deve ser feita online, até o dia 30 de abril de 2014.

Após a inscrição, serão enviadas todas as informações necessárias para pagamentos, aloja

mento e localização. O evento será orientado especificamente para Diretores de Faculdades

de Medicina e Coordenadores Institucionais e técnicos que trabalham diretamente com es

tudantes de Medicina, com o Curriculum Médico e Educação Médica. O curso está aberto

no mínimo a 20 participantes e no máximo a 70.

O endereço para a inscrição e maiores informações é:

https://docs.google.com/forms/d/1wiyxBfF_Sy9vXJ9SA0K2Qi5AHFx6KSV

TLSZ3l0lMhUA/viewform




