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56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem

O 56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem está se aproximando. O evento
acontece durante os dias 27 a 30 de maio, desta vez na cidade do Rio de Janeiro. Este Fó
rum 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 56º Fórum terá como tema central: “Ciência, Tecnologia e Inovação: desafios e
perspectivas no contexto atual” e acontecerá no Rio Othon Palace Hotel  Avenida
Atlântica, 3264 Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Para reservas, ligar (21) 21061595 ou
enviar email para grupos.roph@othon.com.br, identificandose como participante do
evento. Os apartamentos estarão bloqueados, e os preços informados por email valem
até o dia 09 de março.
A Ficha de Inscrição está disponível na página da ABRUEM – www.abruem.org.br
e deve ser encaminhada até o dia 08 de maio, para os emails: abruem@abruem.org.br e
abruem@gmail.com. A programação está sendo elaborada e será divulgada em breve.

Viagem Internacional para o Canadá

Montreal será a primeira cidade canadense a ser visitada pela Comitiva da Abruem

Neste ano, a Viagem internacional da Abruem será para o Canadá, durante os dias 15 a
26 de junho e passará por oito cidades: Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Guelph, Whis
tler, Vancouver e Calgary. A programação está sendo produzida e finalizada pela AUCC
(Association of Universities and Colleges of Canadá), e posteriormente divulgaremos o pro
grama completo da viagem. Entre as visitas programadas estão: Universidade de Montreal,
McGill University, University of Ottawa, University of Toronto, Participação na Conferência
Anual do Conselho de Educação Internacional de British Columbia, Simon Fraser University,
entre outras visitas a importantes instituições canadenses.
A viagem é uma parceria entre a Abruem, a Embaixada do Canadá e a AUCC,
lembrando que no último dia 11, reitores da Abruem foram recebidos pelo embaixador
do Canadá, Sr. Jamal A. Khokhar (foto à direita). Também no dia 11, durante a Reunião
Administrativa Mensal de Fevereiro, foi assinado um contrato de prestação de serviços
com a PanAmerican Business, que organizará
a logística da viagem.
Na próxima semana, o Secretário Execu
tivo da Abruem deve finalizar as negociações
com o Sr. Paulo Silva, da PanAmerican Busi
ness e enviar as informações de hotéis, voos,
tradutores e outras questões, para os partici
pantes da viagem.

