
Pousada Casarão
19 apartamentos
Contato: (62) 33312662
www.casaraovillaimperio.com.br

Pousada Arvoredo
14 apartamentos
Contato: (62) 33313479
www.arvoredo.tur.br

Pousada Pouso, Café e Cultura
12 apartamentos
Contato: (62) 33313647
www.pousocafeecultura.com.br

Pousada Mandala
15 apartamentos
Contato: (62) 33313715
www.hotelpousadamandala.com.br

Reunião Administrativa Mensal de dezembro
Aconteceu nesta quartafeira, 09 de dezembro, às 14h a última Reunião Administrativa

Mensal de 2015. O encontro, que aconteceu na Sede da ABRUEM em Brasília, tratou dos temas:
Programa de Mobilidade Nacional da ABRUEM, Viagem Internacional de 2016, 58º Fórum Naci
onal de Reitores e assuntos diversos.

A Reitora da UESC, Profª Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, confirmou que o 59º
Fórum Nacional de Reitores acontecerá em Ilhéus, Bahia, entre os dias 19 a 22 de outubro de 2016.
Este Fórum terá a realização em conjunto das quatro instituições baianas afiliadas à ABRUEM:
Universidade do Estado da Bahia, Universidade Estadual de Feira de Santana, Universidade Es
tadual de Santa Cruz e Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Os reitores são respectiva
mente: Profº José Bites de Carvalho (UNEB), Profº Evandro Nascimento Silva (UEFS), Profª Adélia
Maria Carvalho de Melo Pinheiro (UESC), e Profº Paulo Roberto Pinto Santos (UESB).

A reunião também contou com a participação do Coordenador Geral de Relações Interna
cionais da UEG, Herbert Melo, que fez uma apresentação sobre o Programa de Mobilidade da
ABRUEM.

Na parte da noite aconteceu o Jantar de Confraternização, que marcou o encerramento
das atividades deste ano. O jantar aconteceu no restaurante Bier Fass, em BrasíliaDF.

Acontece nos dias 18 a 21 de maio de 2016, em
PirenópolisGO, o 58º Fórum Nacional de Reitores da
ABRUEM, uma promoção desta Associação com a rea
lização da Universidade Estadual de Goiás – UEG e da
Universidade de Rio Verde – UniRV.

Foram bloqueados 60 apartamentos para este
evento, em quatro pousadas, cujas reservas deverão ser
efetuadas até o dia 18 de março, informando o código:
“ENCONTRO DE REITORES UEG”. Os valores para
reservas foram divulgados por email.

Haverá traslado do Aeroporto de Brasília para a
cidade de Pirenópolis. A Ficha de Inscrição foi enviada
por email, e solicitamos a devolução com as informa
ções dos voos até o dia 02 de maio. A programação do
evento está sendo elaborada e será encaminhada poste
riormente.

58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM

Pousadas Selecionadas



Missão Internacional 2016 – Solicitação de perfil
A Missão internacional da ABRUEM em 2016 acontece entre os dias 06 a 17 de junho, e

visitará o Reino Unido, fazendo contatos com instituições de ensino superior destes países. O
British Council, juntamente com a ABRUEM, está organizando a logística para a viagem da
Comitiva, e com este propósito, solicitamos o envio do perfil de cada participante da missão e de
sua Instituição, conforme o modelo enviado por email.

Para aqueles que integraram a comitiva da ABRUEM ao Canadá, informamos que se trata
do mesmo modelo utilizado naquela ocasião. Os perfis deverão ser enviados até o dia 18 de
dezembro, próxima sexta, nos emails: abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.

Programa de Mobilidade ABRUEM
Através do Programa de Mobilidade Nacional da

ABRUEM, alunos de graduação das IES afiliadas podem fazer
intercâmbio de no mínimo 6 (seis) meses e no máximo de 12
(doze) meses em outra Instituição estadual ou municipal afili
ada à ABRUEM, obedecendo aos requisitos obrigatórios pu
blicados nos editais de seleção. A Mobilidade é uma forma de

integração entre as instituições afiliadas, e uma oportunidade para os estudantes conhecerem
outras realidades.

Após firmar o acordo, as instituições de origem selecionam seus alunos por meio de edi
tal e então a instituição anfitriã receberá este aluno (isento de custos de mensalidade) para estu
dar e desfrutar de suas instalações.

Lembramos que já está no ar o site do Programa de Mobilidade da ABRUEM. Você pode
acessálo entrando na página da ABRUEM, www.abruem.org.br, clicando na logo do Programa de
Mobilidade, ou direto pelo endereço: www.mobilidadenacional.ueg.br. No site há mais informações
sobre o PMN, o cronograma oficial, as instituições participantes, os cursos oferecidos e o vídeo de
divulgação do Programa que foi elaborado pela Equipe de Comunicação da UNICENTRO.

Na próxima edição confira a Retrospectiva 2015 da ABRUEM!




