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Reunião Administrativa Mensal de fevereiro

A Reunião Administrativa Mensal deste mês aconteceu no dia 11, às 14h, na sala de reu
niões da Associação Médica de Brasília. Entre os assuntos discutidos em reunião, foi apresenta
do o roteiro de visita às instituições canadenses elaborado pela AUCC (Association of
Universities and Colleges of Canada), a solicitação dos perfis dos participantes da viagem, e ou
tros assuntos relativos à Comitiva da ABRUEM, que visitará o Canadá em junho de 2015.
Também foram tratadas questões relativas ao 56º Fórum Nacional de Reitores da Abru
em, como a apresentação da logomarca, prazo de reservas de hotéis, definição do tema central e
também sugestões quanto à programação.
Relativo ao 57º Fórum Nacional de Reitores, o segundo de 2015, foi confirmada a data de
14 a 17 de outubro de 2015. Este Fórum será realizado em São Paulo e organizado pela UNESP.
Outros pontos tratados na reunião foram: Mobilidade Acadêmica (apresentação dos primeiros
resultados pela equipe da UEG: Hebert Melo  Coordenador de Relações Internacionais e Gilson
Scharnik  Coordenador Geral de Relações Institucionais e Internacionais, e aprovação da logo
marca), ações políticas para 2015, composição das câmaras, autorização para doação de equipa
mentos antigos da Abruem entre outros assuntos.

Ao lado, a logomarca aprovada para o
Programa de Mobilidade da Abruem

Embaixador do Canadá recebe Reitores da Abruem
No mesmo dia da última
Reunião Administrativa Mensal
da Abruem, 11 de fevereiro, às
19h30, o Embaixador do Cana
dá Jamal A. Khokhar recebeu
os reitores da Abruem em Bra
sília DF. Esta recepção faz par
te da preparação da Viagem
Internacional da Abruemao Ca
nadá, que acontece entre os di
as 15 a 26 de junho deste ano.

56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem
O 56º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM 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 Universitário Estadual da Zona Oeste  UEZO.
O Fórum terá como tema central: “Ciência, Tecnolo
gia e Inovação: desafios e perspectivas no contexto
atual” e acontecerá no período de 27 a 30 de maio de
2015, no Rio Othon Palace Hotel  Avenida Atlântica,
3264 Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Para reservas,
ligar (21) 21061595 ou enviar email para gru
pos.roph@othon.com.br, identificandose como participante do evento. Os apartamentos estarão
bloqueados até o dia 09 de março.
A Ficha de Inscrição está disponível na página da ABRUEM – www.abruem.org.br e de
ve ser encaminhada até o dia 08 de maio, para os emails: abruem@abruem.org.br e abru
em@gmail.com. A programação está sendo elaborada e será divulgada em breve.

