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Audiência com Ministro Aldo Rebelo

Na última quartafeira, 15 de abril, os reitores da Abruem foram recebidos pelo Ministro
da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo. O encontro aconteceu às 11h, na sede do MCTI.
O VicePresidente da ABRUEM, Reitor Aldo Nelson Bona, da UNICENTRO fez a entrega
do convite para a participação do Ministro no 56º Fórum Nacional de Reitores, que ocorrerá no
período de 27 a 30 de maio, no RJ e de um ofício com reivindicações das IES estaduais e munici
pais, filiadas à ABRUEM.

Reunião Administrativa da Abruem – Abril

A Reunião Administrativa mensal referente ao mês de Abril aconteceu também no dia 15
de Abril, em Brasília – DF, às 14h. A reunião foi presidida pelo VicePresidente da ABRUEM,
Reitor Aldo Nelson Bona, na impossibilidade da presença da reitora Adélia Pinheiro. Foram
tratados assuntos referentes às providências para a Viagem Internacional para o Canadá e o 56º
Fórum Nacional de Reitores, além de comentários sobre a audiência com o Ministro da Ciência,
Tecnologia e Inovação, ocorrido na manhã do mesmo dia, e assuntos diversos.

56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem
O 56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem está se aproximando. O evento acontecerá
entre os dias 27 a 30 de maio, no Rio de Janeiro RJ. O Fórum é uma promoção da Abruem, com
a realização Universidade Estadual do Norte Fluminense  UENF, Centro Universitário
Estadual da Zona Oeste – UEZO e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. O 56º
Fórum terá como tema central: “Ciência, Tecnologia e Inovação: desafios e perspectivas no con
texto atual” e acontecerá no Rio Othon Palace Hotel Avenida Atlântica, 3264 Copacabana, Rio
de Janeiro, RJ.
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 informações de voos até o dia 08 de maio, para os emails abru
em@abruem.org.br e abruem@gmail.com. Caso a inscrição já tenha sido en
viada, pedimos informar somente os aeroportos.

Missão Internacional da Abruem para o Canadá
Neste ano, a Comitiva Abruem visitará oito cidades canadenses, entre os dias 15 a 26 de
junho. As cidades visitadas serão Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Guelph, Vancouver,
Whistler e Calgary. Ao todo, serão 13 instituições visitadas e mais de 20 compromissos marcados
na programação preliminar.
A viagem é uma promoção desta associação em conjunto com a AUCC (Association of
Universities and Colleges of Canada) e a Embaixada do Canadá, com a organização logística da
PanAmerican Business.
Visto de entrada no Canadá
Lembramos que uma última remessa com a documentação para o visto de entrada da Comitiva
no Canadá será enviada para a Embaixada do Canadá no dia 30 de Abril. Não serão aceitos
documentos fora do prazo estipulado, ou incompletos. Os seguintes documentos devem ser
enviados por sedex à ABRUEM (SCES Trecho 03, Conjunto 06, 3º andar – CEP 70.200003 –
Brasília/DF):
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

Toronto, Canada
Voos e hotéis
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 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.
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.

Abruem no relançamento da Frente Parlamentar Mista da
Educação

O Vicepresidente da Abruem,
Reitor Aldo Nelson Bona (Unicentro) re
presentou a Abruem no café da manhã
alusivo ao relançamento da Frente Par
lamentar Mista da Educação, ocorrido
em 16 de abril, às 08:30h no Salão VIP,
10º andar, Anexo IV, da Câmara dos
Deputados, que teve a presença do Mi
nistro da Educação Renato Janine .
No evento também estiveram
presentes os Professores Haroldo Rei
mer, Reitor da UEG, Paulo Sérgio Wolff,
Reitor da Unioeste e Bruno Ambrozio
Galindo, PróReitor de Planejamento e
Avaliação Institucional da UENP.

