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55º Fórum Nacional de Reitores da Abruem
O 55º Fórum Nacional de Reitores da Abruem acontece entre os
dias 05 a 08 de novembro, no Seara Praia Hotel – Av. Beira Mar, 3080
– Meireles – Fortaleza – CE. O evento é uma promoção desta Associ
ação com a realização da Universidade Estadual do Ceará – UECE,
Universidade Estadual do Vale do Acaraú – UVA e Universidade
Regional do Cariri – URCA.
Foi confirmada a presença de Jean Marc Georges Mutzig, Dire
tor de EaD da Capes, que fará uma palestra sobre o "Novo Marco Re
gulatório da EaD no Brasil". Divulgamos também os relatos de
experiências das IES da Abruem inscritos até o momento:
 UEPG  Programa Bom Negócio Paraná – núcleo de apoio ao empre
endedorismo
 UNICENTRO e UEL  Integração para o fortalecimento da pósgraduação: a
experiências das IES paranaenses
 UESC  Apoio Gerencial e Institucional às prefeituras da região Litoral Sul da Bahia – AGIR–LS
 UEMG – Absorção de instituições privadas por IES pública: O caso da UEMG.
Reiteramos o pedido do envio da ficha de inscrição com as informações dos voos até dia
31 de outubro.
Para reservas de hospedagem ligar na Central de Reservas: (85) 40062222, identificando
se como participante do 55º Fórum Nacional de Reitores e informando em qual hotel deseja se
hospedar (Seara ou Praiano). Se preferir, envie um email para reservas@hotelseara.com.br ou
para reservas@praiano.com.br, dependendo da escolha do hotel.

Seguem preparativos para o Conae 2014
Fonte: Laila Melo Ascom Fórum Nacional de Educação (FNE) e Conferência Nacional de
Educação (Conae 2014)
O Fórum Nacional de Educação (FNE) reuniuse no dia 17 de outubro no Edifício Sede do
Ministério da Educação (MEC), em Brasília, para estreitar os preparos finais da II Conferência
Nacional de Educação (Conae 2014). Pela manhã, as Comissões Especiais de: Sistematização e
Monitoramento e, Mobilização e Divulgação. Já à tarde, o encontro foi do Pleno do FNE para vo
tar as deliberações do período matutino.
Durante a reunião, foi feito um repasse do processo de organização da logística e da dinâ
mica de organização da Conferência durante o período da etapa nacional. Outro ponto de análi
se foi a criação de uma Comissão para pensar um Ato em comemoração ao Dia da Consciência
Negra, 20 de novembro, que decorre ao longo da Conferência.
O FNE dá continuidade ao planejamento da Conferência em novembro. No dia seis ocor
re uma reunião dos Coordenadores de Eixo, e, no dia 19, pela manhã, antes da abertura da Co
nae, está marcado um encontro entre os membros para acertarem os últimos detalhes do maior
encontro democrático da Educação Brasileira.

