
Reunião Administrativa Mensal de novembro

Aconteceu nesta quartafei
ra, 11, às 14h, a Reunião Ad
ministrativa Mensal da
ABRUEM, referente ao mês de
novembro. O encontro aconte
ceu na sala de reuniões do
Centro de Atividades Científi
cas e Culturais da Associação
Médica de Brasília e contou
com a participação dos profes
sores da UFRJ, Edilberto
Strauss e Claudia Morgado,
atual presidente do Fórum
Nacional de Pósgraduação
Lato Sensu (FORLATO) e ex

presidente do Fórum de Mestrado Profissional (FOPROF), que fizeram uma explanação sobre
as últimas alterações na PEC 395/2014.

Os assuntos tratados na Reunião foram: avaliação do 57º Fórum Nacional de Reitores,
Viagem Internacional de 2016, 58º Fórum Nacional de Reitores e o Programa Mobilidade Na
cional da ABRUEM. A próxima Reunião Administrativa Mensal está marcada para o dia 09 de
dezembro, data que marca o encerramento das atividades da ABRUEM em 2015.

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 ob
jetivo desta missão é conhecer os
cenários educacionais, científicos
e culturais do Reino Unido, e as
sim poder formar parcerias em
prol do ensino superior público
brasileiro.



58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM

O próximo Fórum da ABRUEM acontece entre os dias 18 a 21 de maio de 2016, em
PirenópolisGO. O 58º Fórum é uma promoção da ABRUEM com a realização da Universidade
Estadual de Goiás  UEG e Universidade de Rio Verde – UniRV. Maiores informações serão
divulgadas posteriormente.

Saiba mais sobre Pirenópolis

“Pequena cidade do interior de Goiás, tombada como Patrimônio Nacional, que conserva
seu aspecto antigo e bucólico, cercada de morros e cachoeiras. Um retrato vivo da história
goiana, onde um povo hospitaleiro, alegre e festivo, convive com um ambiente de extrema
beleza natural.

Pirenópolis é destino daqueles que amam a natureza e prezam por cultura e história. Pois
estes são os principais motivos que identificam os roteiros turísticos da região, o ecoturismo
associado a uma bela cidade do século XVIII.” Fonte: pirenopolis.tur.br




