Reunião Administrativa Mensal de novembro
Informamos que a Reunião Administrativa Mensal referente ao mês de novembro acon
tece na próxima quartafeira, dia 11, às 14h. A reunião será realizada na Sede da ABRUEM em
Brasília, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06.
A pauta preliminar desta reunião engloba os seguintes assuntos: avaliação do 57º Fórum
Nacional de Reitores da ABRUEM, que aconteceu em São PauloSP entre os dias 07 a 10 de outu
bro de 2015; a Missão Internacional da ABRUEM ao Reino Unido em 2016 e assuntos diversos.
Para podermos oferecer melhor organização deste encontro, solicitamos confirmação de
presença até o dia 09 de novembro, segundafeira, pelo email: abruem@gmail.com.

Missão Internacional da ABRUEM ao Reino Unido
Em 2016 a Comitiva da ABRUEM deve visitar os países do Reino Unido,
entre os dias 06 a 17 de junho. Esta viagem é uma promoção desta Associação
em conjunto com o British Council, Centro Brasileiro Britânico. O objetivo
desta viagem é conhecer os cenários educacionais, científicos e culturais
do Reino Unido, e assim poder formar parcerias em prol do ensino su
perior público brasileiro.
Como as preparações para esta Missão já foram iniciadas, enviamos
por email o Convite Oficial e a Ficha de Inscrição, a qual solicitamos a
devolução preenchida até o dia 06 de novembro do corrente ano, através dos emails: abru
em@gmail.com ou abruem@abruem.org.br.

ABRUEM no XXV Encontro
Nacional da UNCME
O XXV Encontro Nacional da União dos
Conselhos Municipais de Educação aconteceu
entre os dias 28 a 30 de outubro de 2015, em
IpojucaPE. A ABRUEM esteve presente sendo
representada pelo Reitor da UEPB, Profº Dr.
Antonio Guedes Rangel Junior, que fez uma
apresentação como palestrante.
Durante o evento foi aprovada a Carta de Ipojuca, com compromissos, preocupações e
encaminhamentos da UNCME para 2016. Também durante o Conselho Pleno da UNCME foi
reeleita para o cargo de Presidente Nacional da UNCME a Profª Gilvânia da C. Nascimento.
Sobre o Evento:
Fonte: http://www.25encontronacionaluncme.com.br/
A União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação – UNCME é uma Entidade de
articulação nacional que reúne 3.200 Conselhos Municipais no Brasil. Anualmente a UNCME
realiza o seu Encontro Nacional e uma cidade é eleita para que seus membros se reúnam e
discutam acerca dos Sistemas de Ensino no Brasil e sobre as Políticas Públicas Educacionais
Brasileira.

