57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
ABRUEM e UNESP seguem com preparativos do evento
O 57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM acontece entre os dias 07 a 10 de outubro
de 2015, no Anfiteatro do NEAD  Núcleo de Ensino a Distância da UNESP, Rua Dom Luiz La
sagna, 400 – Ipiranga, São Paulo, SP. O evento é uma promoção da ABRUEM com a organização
da UNESP (Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”) e o tema será: ‘Internaci
onalização e Governança Universitária”.
Divulgamos o logo do 57º Fórum, produzido pela equipe de organização da UNESP:

Esta edição do Fórum contará com a apresentação de todas as câmaras da ABRUEM, sen
do que cinco delas já enviaram seus temas de discussão:
Câmara de Extensão: Experiências de creditação na extensão
Câmara da Saúde e Hospitais de Ensino: Contratualizações dos Hospitais de Ensino no SUS
Câmara de Graduação: Elementos para formulação de políticas de permanência nos cursos de
graduação: proposições
Câmara de PósGraduação: O Impacto do Financiamento da Pósgraduação no Desenvolvimen
to Econômico, Tecnológico e Cientifico do País
Câmara de EaD / UAB: Práticas de EaD: interfaces entre ensino, pesquisa e extensão
Foi disponibilizado um formulário online para inscrições e informações de chegada/re
torno, para o qual solicitamos o preenchimento, preferencialmente, até o dia 11 de setembro. O
formulário de inscrição está disponível no link: http://goo.gl/forms/iWXe0nzHss.

Informamos que o 57º Fórum terá seu início no dia 7 de outubro às 20 horas, quando
acontecerá a cerimônia de abertura. Nos dias 8 e 9, palestras e apresentações pela manhã e à
tarde. A programação do evento está sendo elaborada e será encaminhada posteriormente.

Reunião Administrativa Mensal da ABRUEM
Lembramos que a Reunião
Administrativa Mensal referen
te ao mês de setembro acontece
no dia 9, próxima quartafeira,
às 14h na sede da ABRUEM, no
Setor de Clubes Esportivos Sul
(SCES), Trecho 03, Conjunto 06.
Para esta reunião estão pau
tados os seguintes temas: 57º
Fórum Nacional de Reitores
(Temas das Câmaras Técnicas e outros informes), Missão Internacional de 2016, Secretaria de
Direitos Humanos da Presidência da República, Convênio ABRUEM/Intercom, Espacio Latino
americano y Caribeño de Educación Superior, Pedido de filiação do Centro Universitário Muni
cipal de São José (avaliação preliminar) e assuntos diversos.
Missão Internacional 2016
A Reunião Administrativa Mensal de setembro contará com a presença do Diretor de
Educação do British Council no Brasil, Sr. Claudio Anjos. Ele falará sobre a possibilidade de vi
sita à instituições no Reino Unido, e as expectativas para a viagem do próximo ano. A região do
Reino Unido foi escolhida para ser visitada em 2016 pela Comitiva da ABRUEM, segundo a
maioria dos interessados em participar da viagem.

Missão Internacional no Canadá
A ABRUEM segue dando continuidade aos contatos realizados du
rante a Missão Internacional de 2015 que visitou oito cidades canadenses
em junho deste ano. Recebemos o convite da Sra. Marina Ramalho, Coor
denadora de Programas e Eventos da BC Council for International Educa
tion, para que nossas Instituições filiadas participem de um encontro com
instituições canadenses, em cidades brasileiras no mês de setembro
A convite do Embaixador do Canadá no Brasil, Sr. Riccardo Savone,
o Secretário Executivo da ABRUEM, Carlos Roberto Ferreira, participará
no dia 21 de setembro de uma recepção na Residência Oficial do Canadá, por ocasião da visita
de Instituições de Ensino da Província da Columbia Britânica.
No dia 08 de setembro, a partir das 18h30, a UNIFAE oferecerá um coquetel recebendo o
CônsulGeral do Canadá e convidados, durante a Inauguração do Centro de Intercâmbio e Lín
guas da UNIFAE.

ABRUEM participará do VII Seminário Internacional
do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras
A ABRUEM foi convidada a compor a mesa de abertura do VII Seminário Internacional
do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, no dia 27 de outubro/2015.
Em 2015, o evento terá como tema central “Educação Superior, Inovação e Internacionali
zação” acontecerá no período de 27 a 29 de outubro, na Universidade de Manchester. A ABRU
EM será representada pelo Professor Julio Cezar Durigan, Reitor da Universidade Estadual
Paulista Julio de Mesquita Filho – UNESP

Convite para seminário e posse da nova diretoria do CRUB
O Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras  CRUB, convida a todos para o
Seminário “As novas regras do Qualis e produção científica no âmbito da pósgraduação no
Brasil", que está promovendo em parceria com o Fórum de PróReitores de PósGraduação (FO
PROP).
O convite também se estende à Solenidade de Transmissão de Cargo e Posse da nova di
retoria do Conselho de Reitores, eleita para o biênio 20152017, que ocorrerá em ato contínuo ao
Seminário. O evento acontece em 16 de setembro, quartafeira, às 16h, no Prédio da Associação
Médica de Brasília (AMBr), SCES, Trecho 03, Conj. 06, em Brasília DF.

