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Abruem na CONAE 2014
Começou na quartafeira, 19, a

Conferência Nacional de Educação, que este
ano é sobre o tema: “O PNE na Articulação do
Sistema Nacional de Educação: participação
popular, cooperação federativa e regime de
colaboração”.

A CONAE está sendo realizada no
Centro Internacional de Convenções do Brasil
S/A – Setor de Clubes Esportivos Sul, trecho
02, Conj. 63, Lote 50, Asa Sul, Brasília, DF. A
Abruem está presente com um stand (nº 10), e
no dia 22/11 às 18 horas, na Sala nº 02,
participará de uma mesa de debates sobre “O
papel das IES/ABRUEM na implementação das
metas referentes à Educação Superior do Plano
Nacional de Educação”.

Nas fotos, o Reitor da UNEB José Bites de

Carvalho, a Vice reitora da UNEB Carla Liane dos

Santos e o Secretário Executivo da Abruem Carlos

Roberto Ferreira. Na sequência, a Secretária Geral da

Abruem Denize Alencastro com os colegas Fernando

(CRUB) e Amanda (ABRUC). E na foto ao lado, Car

los Roberto Ferreira e Denize Alencastro mostrando o

stand da Abruem na CONAE.

Programa de Mobilidade da Abruem 2015

A Abruem, por intermédio da Câmara de Internacionalização, com a coordenação da
Universidade Estadual de Goiás – UEG, fez alterações e implementações que facilitarão o acesso
e a divulgação do Programa de Mobilidade Acadêmica para alunos de graduação. A partir de
hoje, todas as informações serão disponibilizadas de forma online e interativa.

As instituições que desejam participar do Programa devem encaminhar o Formulário de
Mobilidade Acadêmica até 21/11, e publicar o Edital de Mobilidade (prazo de publicação até
24/11). O cronograma com os links e formulários foi enviado por email. Mais informações nos
emails abruem@gmail.com e abruem@abruem.org.br.



Abruem no 36º ForProex

O 36º Encontro Nacional do Fórum
de PróReitores de Extensão das Ins
tituições Públicas de Ensino Superior
Brasileiras (ForProex) aconteceu de
17 a 19 de novembro, com discussões
sobre os caminhos a serem tomados
pelas ações extensionistas.

Na tarde da última terçafeira, 18,
representantes de Instituições Públi
cas de Ensino Superior (Ipes) do Es
tado e do Ministério da Cultura
realizaram mesaredonda sobre as
articulações e estratégias do Plano

Nacional de Educação (PNE) para a extensão universitária.
O reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG), professor Haroldo Reimer, represen

tou a Abruem no debate que ocorreu no Centro Cultural da Universidade Federal de Goiás
(UFG), em Goiânia.

A mesaredonda foi conduzida, também, pelo reitor da UFG, professor Orlando Afonso
Valle do Amaral, representando a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais
de Ensino Superior (Andifes), e pela representante da Secretaria de Educação Superior do Mi
nistério da Educação (SESu|MEC), Fabiana Costa.
Foto e informações: UEG




