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Reunião Administrativa Mensal da Abruem

A Reunião Administrativa Mensal da Abruem, referente ao mês de março, aconteceu no
dia 11, última quartafeira, na sala de reuniões na sede da Abruem, no Setor de Clubes Esporti
vos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06.
Os assuntos tratados na reunião foram: Viagem Internacional da Abruem 2015, 56º Fó
rum Nacional de Reitores e a escolha do representante da Abruem para o Mérito Científico, do
Prêmio Jovem Cientista, que será feita por meio de uma Comissão, composta pelos reitores Ha
roldo Reimer (UEG), Julio Cezar Durigan (UNESP) e Dijon Moraes Júnior (UEMG). Esta comis
são definirá o escolhido a partir dos representantes indicados de cada IES filiada.

Abruem participa da Reunião do CRUB
A Presidente da Abruem, Reitora Adélia
Maria Carvalho de Melo Pinheiro, participou
da Reunião do Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB), com os
presidentes das associações.
A Reunião aconteceu no dia 12 de março,
quintafeira, às 9h, na sede provisória do
CRUB, no prédio da Associação Médica de
Brasília (AMBr).
Na pauta da reunião, foram apontados os
seguintes assuntos: Plano de trabalho do
CRUB 2015, demandas do MEC, delineamen
to de ações conjuntas entre o CRUB e as associações por segmento, apresentação da nova sede e
demais informações.

56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem
O 56º Fórum Nacional de reitores da Abruem acontece
rá entre os dias 27 a 30 de maio de 2015, no Rio Othon Pala
ce 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 Flumi
nense – UENF, Universidade do Estado do Rio de Janeiro –
UERJ e Centro Universitário Estadual da Zona Oeste  UE
ZO. O tema central do evento será: “Ciência, Tecnologia e
Inovação: desafios e perspectivas no contexto atual”.
Convidamos as IES filiadas à ABRUEM a apresentar
um breve relato de suas experiências nas áreas relacionadas ao tema. Solicitamos remeter à se
cretaria da ABRUEM, até o dia 14 de abril, os casos que pretenderem relatar. Com o intuito de
podermos agrupar eventuais situações assemelhadas, pedimos que nesse encaminhamento es
pecifiquem o tema, o nome do palestrante e uma síntese do que será apresentado. O tempo de
duração sugerido para cada apresentação é de 15 minutos.
Informamos que serão disponibilizados traslados dos aeroportos Santos Dumont e Ga
leão. Para aqueles que ainda não adquiriram suas passagens, solicitamos dar prioridade a esco
lha dos voos com chegada e retorno do aeroporto Santos Dumont, por estar localizado na região
central do Rio de Janeiro, o que facilitará a logística.
A ficha de inscrição foi enviada por email e deve ser devolvida preenchida com as informa
ções de voos até o dia 08 de maio, para os emails abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com.
Caso a inscrição já tenha sido enviada, pedimos informar somente os aeroportos.

Missão Internacional da Abruem 2015

Vancouver, Canadá
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 (Associa
tion of Universities and Colleges of Canada) e a Embaixada do Canadá, com a organização lo
gística 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.

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.
Informamos também sobre a manifestação do CônsulAdjunto do Brasil em Vancouver, Sr.
Gustavo Barbosa, no sentido de colocarse à disposição para o apoio que eventualmente se faça ne
cessário para a viagem. Ele responde, entre outros assuntos, pelos Setores Cultural e Educacional.

Informações para pedido de visto de entrada no Canadá
Para que possamos dar entrada no pedido de concessão de visto de entrada no Canadá,
será necessário encaminhar via sedex à ABRUEM (SCES Trecho 03, Conjunto 06, 3º andar – CEP
70.200003 – Brasília/DF), os documentos abaixo relacionados, até o dia 27 de março. Esses do
cumentos serão devolvidos até o final de abril.
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
Para aqueles que tiverem viagem marcada, informamos que haverá uma segunda e últi
ma remessa de encaminhamento para concessão de vistos de entrada pela Embaixada do Cana
dá, no dia 30 de abril.
Lembramos que não serão aceitos documentos fora dos prazos estipulados ou com do
cumentação 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.

Pleno do FNE se reúne pela primeira vez em 2015
Crédito: Assessoria de Comunicação Social do Fórum Nacional de Educação
O Pleno do Fórum Nacional de Educação (FNE) tem o primeiro encontro de 2015. A reunião
ocorrerá no próximo dia 24, das 09h às 17h, no edifício Sede do Ministério da Educação (MEC), em
Brasília. Entre os itens da pauta estão à avaliação da 2ª Conferência Nacional de Educação (Conae
2014), realizada em novembro do último ano, e, o plano de trabalho do FNE para este ano.

