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54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem

O Reitor da USCS Marcos Sidnei Bassi, o Presidente da Abruem Carlos
Fernando de Araújo Calado e o Reitor da UNITAU José Rui Camargo

O 54º Fórum Nacional de Reitores da
Abruem aconteceu entre os dias 07 a 10 de
maio na cidade de Campos do Jordão – SP. O
Tema do Fórum foi “ Os Desafios da Gestão
das Universidades Estaduais e Municipais”.
A Abruem parabeniza a equipe da
UNITAU (Universidade de Taubaté) e da
USCS (Universidade Municipal de São Caeta
no do Sul) pela organização do evento. Espe
cialmente parabenizamos e agradecemos o
Prof. Dr. José Rui Camargo, Reitor da UNI
TAU e Prof. Dr. Marcos Sidnei Bassi, Reitor
da USCS por terem proporcionado a organi
zação de um evento tão bem sucedido. O Fó
rum teve palestras e discussões ótimas, com
um ambiente agradável e bem organizado.

Carta de Reivindicações
Durante o Fórum, houve a elaboração de uma Carta de Reivindicações, com assuntos
em prol da melhoria na qualidade do ensino superior brasileiro, que deve ser encaminhada pa
ra órgãos competentes, como Ministério da Educação ou Câmara de Deputados Federais, por
exemplo. A carta já está disponível no site da Abruem, www.abruem.org.br.

Nova Presidência da Abruem
Também aconteceu durante o Fórum,
a eleição da nova Presidência e Vicepresi
dência da Abruem, para o biênio 2014/2016.
Os eleitos foram a Reitora Adélia Maria Pi
nheiro da UESC e para Vicepresidente o
Reitor Aldo Nelson Bona, da UNICENTRO.
A posse já está marcada para o dia 13 de
agosto de 2014, durante a Reunião Adminis
trativa Mensal da Abruem.

Novas afiliadas à Abruem
A Abruem agora conta com 45 IES afiliadas. As novas Instituições foram aprovadas du
rante o Conselho Pleno da Abruem no Fórum. São eles: Centro Universitário Estadual da Zona
Oeste (UEZO, Reitor Alex da Silva Sirqueira), Centro Universitário das Faculdades Associadas
de Ensino ( Unifae, Reitor Francisco de Assis Carvalho Arten), Centro Universitário de Franca
(UniFacef, Reitor Alfredo José Machado Neto ) e o Centro Universitário de Mineiros (Unifimes,
Reitora Ita de Fátima Silva Assis). Aproveitamos para parabenizar e dar as boas vindas para as
novas IES Afiliadas!

Viagem Internacional à França
A Viagem da Comitiva da Abruem para a França está se aproximando, e a cada semana
colocaremos algumas informações sobre as cidades que serão visitadas. Hoje começaremos
por Paris, onde os integrantes passarão dos dias 26 de maio a 01 de junho.

Paris

A capital da França tem uma atmosfera que exala
glamour, beleza, história, arte, cultura e gastronomia bem
peculiares em seus 20 distritos, os chamados “arrondissements”. Cortada ao meio pelo Rio Sena, a Cidade-Luz brilha como um dos destinos mais visitados do mundo em
qualquer época do ano.
Pontos Turísticos
A Torre Eiffel é o monumento mais visitado do
mundo. Todo ano milhões de turistas sobem até o topo da
torre, onde é possível ver toda a cidade. Para chegar até lá,
é preciso adquirir os ingressos nas escadas ou elevadores
do primeiro e do segundo nível. Ao todo são três níveis
abertos para visita, e para chegar ao segundo nível deve-se
subir cerca de 300 degraus. O acesso ao terceiro nível é
feito somente através de elevadores.
Informações úteis:
A Catedral de Notre Dame possui estilo gótico é uma
Idioma: Francês
das mais antigas da França, e possui mais de duzentos viMoeda: Euro (antes era o franco francês)
trais.Outros pontos turísticos famosos são o Arco do Triunfo, População: Cerca de 2,5 milhões de habitantes.
a Ponte Neuf, a Basílica Sacré Couer, o Rio Sena, Palácio de
Fuso: + 4h
Versalhes e Jardim de Luxemburgo, entre outras.
Voltagem: 220V
Fonte: sites Central de Intercâmbio e Mala Pronta.
Código local: (33) 01

