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Reunião Administrativa Mensal da Abruem
No dia 15 de Abril, às 14 horas, haverá a Reunião Administrativa mensal da ABRUEM, no
Auditório na sede da ABRUEM, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06,
térreo, com a seguinte pauta: Viagem Internacional 2015, 56º Fórum Nacional de Reitores e Assun
tos Diversos.
Visando garantir a adequada organização, solicitamos confirmação de presença até o dia 10
de abril, pelo email abruem@gmail.com.
Na manhã do mesmo dia, às 11h, ocorre a audiência com o Ministro da Ciência, Tecnologia e
Inovação,Aldo Rebelo, no MCTI.

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 Estado do Rio de Janeiro – UERJ e Centro Universi
tário Estadual da Zona Oeste  UEZO. O tema central do evento será: “Ciência, Tecnologia e Ino
vação: desafios e perspectivas no contexto atual”.
O Rio Othon Palace Hotel manterá, até o dia 20 de abril, os mesmos valores acordados
para os participantes do 56º Fórum Nacional de Reitores. Para reservas, ligar (21) 21061595ou
enviar email para grupos.roph@othon.com.br, identificandose como participante do evento.
Lembramos que estamos recebendo inscrições para as IES que desejarem apresentar um
breve relato de suas experiências nas áreas relacionadas ao tema ciência, tecnologia e invocação.
As Instituições interessadas deverão remeter à secretaria da ABRUEM, até o dia 14 de abril, os
casos que serão relatados, especificando o tema, o nome do palestrante e uma síntese do que se
rá apresentado. O tempo de duração dependerá do número de inscritos.
O Banco Santander irá assinar novo Acordo de Cooperação com a ABRUEM para conces
são de bolsas iberoamericanas para alunos de graduação, período 2015/2016, durante o 56º Fó
rum. Aguardamos as orientações do Banco com referência aos Termos de Adesão, mas
provavelmente, os reitores farão as assinaturas, na mesma ocasião.

Indicação ABRUEM para o Mérito Científico
A ABRUEM constituiu uma comissão de reitores
para analisar os currículos dos professores que
foram indicados pelas IES filiadas a concorrer ao
Mérito Científico 2015, como representante da
ABRUEM, na categoria Mestre e Doutor.
Informamos que a ABRUEM indicou como seu re
presentante, o Prof. Dr. Mário Roberto Maróstica
Júnior, pesquisador do Departamento de Alimentos
e Nutrição da Faculdade de Engenharia de Alimen
tos da Universidade Estadual de Campinas  UNI
CAMP, para concorrer ao Prêmio.
Foto: unicamp.br
O Professor Mário tem atuado em pesquisas re
levantes em Segurança Nutricional, avaliando o efeito de compostos Bioativos na prevenção de
doenças degenerativas nao transmissíveis, incluindo compostos fenólicos, lipídios e prebióticos,
bem como avaliando o impacto de nutrientes no stress oxidativo celular.
Nos anos 2006 a 2008, trabalhou na Centroflora, Anidro do Brasil como especialista pes
quisador. Recebeu o premio CAPES de Melhor Tese de Doutoramento de 2007 em Ciência dos
Alimentos e 3º lugar no Prêmio Pemberton, 2013. É bolsista de produtividade em pesquisa do
CNPq – nível 2, distinção esta que busca premiar o talento acadêmico.
Cientista de destaque em sua capacidade intelectual, dinamismo e capacidade de motivar
outros pesquisadores, tem como característica trabalhar em parcerias, em busca de investigações
desafiadoras e significativas na área de Ciência de Alimentos.
Publicou 49 artigos em periódicos científicos de impacto; 2 livros; 6 capítulos de livros; 7
trabalhos completos e 41 resumos em anais de congressos (nacionais e internacionais); tem par
ticipação em comitês de avaliação
para os periódicos nacionais e internacionais de pesquisa; entrevistas; mesas redondas; progra
mas e outros tipos de produção técnica.
Nas orientações e supervisões concluídas tem 12 dissertações de mestrado; 4 teses de
doutorado; 6 supervisões de pósdoutorado e 2 iniciações científicas. Orienta atualmente 8 teses
de Doutorado, 1 de Mestrado e 6 Pósdoutorados.

Missão Internacional da Abruem 2015
A Missão Internacional da Abruem deste ano será para o Canadá, e acontecerá 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
(Association of Universities and Colleges of Canada) e a Embaixada do Canadá, com a
organização logística da PanAmerican Business.
Os hotéis indicados pela PanAmerican Business serão os hotéis oficiais da delegação, isto
é, de onde sairá e chegará o ônibus contratado para fazer o traslado interno e entre as cidades a
serem visitadas. Os hotéis e valores foram enviados por email para os inscritos para a viagem.
As reservas devem ser feitas pelos participantes da Comitiva da Abruem.
Lembramos que as reservas para o hotel de Whistler não podem ser feitas pela internet, e
ao fazêla, por telefone, o interessado deve se identificar como participante do British Columbia
Council for International Education (BCCIE) Summer Seminar.

Toronto, Canadá
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. Os
hotéis oficiais, as sugestões de voos com partida/retorno para o aeroporto de GuarulhosSP,
bem como de voos internos (sugeridos pela AUCC) foram divulgados por email. Será impor
tante a observação destes voos/horários para que todos permaneçam juntos, facilitando a logís
tica de traslado para o aeroporto na saída/chegada, bem como o cumprimento da agenda de
trabalhos no mesmo período da chegada.
Informações para pedido de visto de entrada no Canadá
Haverá uma segunda e última remessa de encaminhamento para concessão de vistos de
entrada pela Embaixada do Canadá, no dia 30 de abril. Para que possamos dar entrada, será ne
cessário encaminhar via sedex à ABRUEM (SCES Trecho 03, Conjunto 06, 3º andar – CEP 70.200
003 – Brasília/DF), os documentos abaixo relacionados.
1. Formulário 5257 – Temporary Resident preenchido (Residente Temporário, equivalente ao
visto de Turismo)  O formulário em inglês ou francês pode ser baixado do site do Ministério da
Cidadania e Imigração em http://www.cic.gc.ca/english/information/applications/visa.asp.
2. 1 Foto tamanho 3 X 4 ou 3 x 5
3. Passaporte válido (6 meses de antecedência a data da volta ao Brasil)
4. Carta Convite
Lembramos que não serão aceitos documentos fora dos prazos estipulados ou com docu
mentação faltante. Ainda não foi definido pela embaixada se haverá cobrança de taxa, e quando
obtivermos essa informação, divulgaremos a forma de pagamento que for determinada pela
Embaixada do Canadá.

