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Lembramos que a Reunião Administrativa Mensal referente ao mês de março acontecerá
no dia 11, às 14h, na sala de reuniões na sede da Abruem, no Setor de Clubes Esportivos Sul
(SCES), Trecho 03, Conjunto 06. Entre os assuntos tratados estarão o 56º Fórum Nacional de
Reitores da Abruem e a Missão Internacional para o Canadá. Mais detalhes da pauta da reu
nião informaremos na próxima semana.

Para garantir adequada organização do evento, solicitamos a confirmação da
presença até o dia 09 de março, pelo email abruem@gmail.com.

Reunião Administrativa Mensal de Março

56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem

O 56º Fórum Nacional de reitores da
Abruem acontecerá entre os dias 27 a 30 de maio
de 2015, no Rio Othon Palace Hotel  Avenida
Atlântica, 3264  Copacabana, Rio de Janeiro, RJ.
O 56º Fórum é uma promoção desta Associação
com a realização da Universidade Estadual do
Norte Fluminense – UENF, Universidade do Es
tado do Rio de Janeiro – UERJ e Centro Univer
sitário Estadual da Zona Oeste  UEZO. O tema
central do evento será: “Ciência, Tecnologia e
Inovação: desafios e perspectivas no contexto
atual”.

Lembramos que os apartamentos encontramse bloqueados até o dia 09 de março. Após
esta data, o Hotel não garante os mesmos valores das diárias acordadas mediante Contrato assi
nado com as universidades anfitriãs. A ficha de inscrição foi enviada por email e deve ser de
volvida preenchida com as informações de voos até o dia 08 de maio, para os emails
abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com. A programação será divulgada posteriormente.



Missão Internacional da Abruem para o Canadá

A Missão Internacional da Abruem deste ano será para o Canadá, e acontece entre os dias
15 a 26 de junho, nas cidades de Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Guelph, Vancouver,
Whistler e Calgary. A viagem é uma promoção da Abruem em conjunto com a AUCC (Associa
tion of Universities and Colleges of Canada) e a Embaixada do Canadá.

A AUCC fez os contatos com as instituições canadenses e elaborou uma proposta de ro
teiro de visitações. Neste sentido, a AUCC apresentou à ABRUEM, uma empresa de negócios
também na área de ensino superior canadense/brasileira, chamada PanAmerican Business, que
deverá disponibilizar um guia/intérprete para acompanhar a comitiva, sugerir os hotéis para
hospedagem, os voos internos já informados por email e proceder uma tomada de preços para a
indicação e posterior contratação de um ônibus para deslocamentos entre as cidades próximas e
traslado nas cidades.

Hotéis e voos
Os hotéis indicados pela PanAmerican serão os hotéis oficiais da delegação, isto é, de on

de sairá e chegará o ônibus contratado para fazer o traslado interno e entre as cidades a serem
visitadas. Os valores foram enviados por email para os inscritos para a viagem.

Hotéis oficiais para a Missão Internacional:

14 a 16 de junho: Holiday Inn Select, Montreal
16 a 18 de junho: DoubleTree by Hilton Hotel Gatineau, Ottawa

18 a 21 de junho: Holiday Inn Toronto Yorkville, Toronto
21 a 23 de junho: Fairmont Chateau Whistler Hotel, Whistler

23 a 25 de junho: Holiday Inn Suites Vancouver Downtown, Vancouver
25 a 27 de junho: Holiday Inn Calgary, Calgary

Lembramos que os participantes da viagem devem chegar à cidade de Montreal até o dia
14 de junho, pois neste dia às 18 horas haverá uma reunião no hotel oficial para deliberações da
missão. As sugestões de voos com partida/retorno para o aeroporto de GuarulhosSP, bem co
mo de voos internos (sugeridos pela AUCC) foram divulgados por email. Será importante a ob
servação destes voos/horários para que todos permaneçam juntos, facilitando a logística de
traslado para o aeroporto na saída/chegada, bem como o cumprimento da agenda de trabalhos
no mesmo período da chegada.

Para aqueles que desejarem chegar em Montreal no dia 13, informamos que haverá um
jogo da Copa do Mundo de Futebol Feminino (Brasil X Espanha) neste dia.

Ottawa, Canadá




