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O 56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem acontece
entre os dias 27 a 30 de maio, no Rio Othon Palace Hotel
Avenida Atlântica, 3264 Copacabana, Rio de Janeiro RJ.

O Fórum é uma promoção da Abruem, com a realiza
ção Universidade Estadual do Norte Fluminense UENF e
o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO.
O 56º Fórum terá como tema central: “Ciência, tecnologia
e Inovação: desafios e perspectivas no contexto atual”.

A pedido da Organização Local do 56º Fórum Nacional
de Reitores informamos que serão disponibilizados tras
lados dos aeroportos Santos Dumont e Galeão somente

para o Rio Othon Palace Hotel, local oficial de realização do evento. Aqueles que estiverem hos
pedados em outros locais, poderão utilizar o traslado até o Rio Othon e de lá, seguir de taxi até
o local desejado.

Para aqueles que ainda não adquiriram suas passagens, solicitamos dar prioridade a es
colha dos voos com chegada e retorno do Aeroporto Santos Dumont, por estar localizado na re
gião central do Rio de Janeiro, o que facilitará a logística.

Divulgamos a Programação Preliminar do 56º Fórum:

56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem

Solenidade de Abertura: dia 27 de maio, às 20h.

28 de maio de 2015 (quintafeira)

8H30 –Credenciamento
9h  TEMA: Ciência, Tecnologia e Inovação: Desafios e Perspectivas no Contexto Atual
10h – Debates
10h30  TEMA: Linhas de Apoio à Inovação nas ICT´s e nas Empresas pelas FAP´s
11h30 – Debates
12h – Intervalo de Almoço
14h  TEMA: A Importância de um Novo Marco Legal em CT&I
15h  Debates
15h30  TEMA: A Interação das Universidades com Empresas Inovadoras

TEMA: O Potencial da Prestação de Serviços Tecnológicos nas ICT´s como Fator de
Interação com Empresas
16h30 – Debates
17h – Coffee Break
17h20  TEMA: Apresentação Santander Universidades
17h40  Ato Solene de assinatura do convênio entre ABRUEM e Santander Universidades
17h50 – Reunião do Conselho Pleno da ABRUEM
20h30 – Jantar de Confraternização

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR



29 de Maio de 2015 (sextafeira)

9h  TEMA: Parceria ABRUEMINTERCOM na América Latina: potencialidades e desafios
10h – Debates
10h30  TEMA: Avaliação de Professores: Experiência das Universidades Portuguesas
11h30 – Debates
12h – Intervalo para almoço
14h  TEMA: Panorama Inicial da Evasão nas IES filiadas à ABRUEM
15h – Debates
15h30 – Coffee Break
16h  TEMA: Experiências das IES da ABRUEM – Inovação, Ciência e Tecnologia
17h – Debates
18h – Encerramento

30 de Maio de 2015 (Sábado)
9h às 12h – Atividade Cultural

Missão Internacional da Abruem no Canadá
A Missão Internacional da Abruem que visitará oito cidades cana

denses acontece entre 15 e 26 de junho deste ano. As cidades visitadas se
rão Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Guelph, Vancouver, Whistler e
Calgary. Ao todo, serão mais de 20 compromissos marcados na progra

mação preliminar.
A viagem é uma promoção desta associação em conjun

to com a UC (Universities 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 cida

des a serem visitadas. Os hotéis e valores foram enviados por email para os inscritos na 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 Internatio
nal Education (BCCIE) Summer Seminar.

Os participantes da viagem devem chegar a cidade de Montreal ate 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 UC) foram divulgados por email.

Será importante a observação destes voos/horários para que todos permaneçam juntos,
facilitando a logística de traslado para o aeroporto na saída/chegada, bem como o cumprimento
da agenda de trabalhos no mesmo período da chegada.

Abaixo, a programação Preliminar da Missão Internacional da Abruem 2015:



1 4 DE JUNHO - MONTREAL
Às 1 8h haverá uma reunião no hotel oficial para as
deliberaçoes da Missão.
Encontro com presidente da UC (Universities
Canada) e Presidente do Conselho.

1 5 DE JUNHO - MONTREAL
Université de Quebéc à Montréal (UQAM)
Visita ao campus + mesa redonda e jantar com
reitores da Université de Quebéc

1 6 DE JUNHO - MONTREAL
Visita ao Campus da Université de Montréal
Visita ao campus da McGil l University
Ônibus para Ottawa

1 7 DE JUNHO - OTTAWA
Mês redonda no Rideau Hall
Programação cultural – Tour of Parl iament Hil l
Recepção com o Embaixador do Brasil no
Canadá.

1 8 DE JUNHO – voo para TORONTO
Visita ao campus da Ryerson University, visita à
Digital Media Zone e almoço.
Mesa redonda com universidades e Câmara de
Comércio Brasil- Canadá
Recepção com o Brazil ian Consul General in
Toronto

1 9 DE JUNHO – ônibus para HAMILTON
Visita ao campus e almoço na McMaster
University
Ônibus para GUELPH
Visita ao campus e jantar na University of Guelph

20 DE JUNHO – ônibus para NIAGARA
Programa cultural: visita à Niagara Falls
Ônibus para TORONTO
Jantar com Western University Faculty of Medicine

21 DE JUNHO – voo para VANCOUVER
Ônibus para WHISTLER
Presença na abertura do BCCIE Summer Seminar

22 DE JUNHO –WHISTLER
BCCIE Conference
Mesa redonda com reitores da região

23 DE JUNHO – ônibus para VANCOUVER
Visita ao campus da Simon Fraser University
24 DE JUNHO – VANCOUVER
Visita ao campus da University of British Columbia
Encontro na Mitacs
Recepção com o Brazil ian Consul General

25 DE JUNHO – voo para CALGARY
University of Calgary - Simpósio com reitores das
universidades regionais

26 DE JUNHO – CALGARY
Visita ao campus da University of Calgary
Programa cultural: visita ao Banff National Park
Jantar de encerramento da Missão

27 DE JUNHO - Volta ao Brasil
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OOttttaawwaa,, ccaappiittaall ddoo CCaannaaddáá sseerráá aa sseegguunnddaa cciiddaaddee vviissiittaaddaa ppeellaa CCoommiittiivvaaddaa AAbbrruueemm



Reitor Antonio Guedes Rangel Junior (UEPB) participa de
audiência com o presidente da Câmara dos Deputados

O reitor Antonio Guedes Rangel Junior –
UEPB esteve presente, como representante do
segmento das instituições estaduais e munici
pais no Conselho Deliberativo do CRUB, em
uma audiência com o presidente da Câmara
dos Deputados, Eduardo Cunha, a convite do
presidente do presidente do CRUB, reitor
Wolmir Therézio Amado, na tarde desta ter
çafeira (12).

Na ocasião o presidente da Câmara, Edu
ardo Cunha juntamente com o deputado fe
deral, João Campos (PSDBGO), recebeu os

dirigentes das entidades para uma conversa sobre projetos ligados ao Ensino Superior. Os reito
res apresentaram aos deputados algumas demandas do setor como o projeto de lei 10.861 que
institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e a preocupação das
entidades sobre o atual processo de avaliação das Instituições de Ensino bem como o dos seus
cursos ofertados.

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha colocou a Câmara dos Deputados à disposição
das entidades para trabalharem uma agenda em conjunto com as demandas apresentadas, além
de ter se disponibilizado em receber as propostas apresentadas para colocar em pauta. Segundo
Cunha se for preciso, serão criadas comissões especiais para tratarem sobre esses assuntos.

Convite:
9º FORTEC

A pedido do FOR
TEC, divulgamos o convite
para a cerimônia de abertu
ra do 9º Fórum Nacional de
Gestores de Inovação e
Transferência de Tecnolo
gia, que acontece no dia 19
de maio, às 19h, no Campus
da Indústria, Federação das
Indústrias do Estado do Pa
raná, em Curitiba  PR.




