
Reunião Administrativa Mensal da ABRUEM
A Reunião Administrativa Mensal referente ao mês de setembro acontece no dia 9, quartafeira,

às 14h na sede da ABRUEM, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06.
Para esta reunião estão pautados os seguintes temas: 57º Fórum Nacional de Reitores (Te

mas das Câmaras Técnicas e outros informes), Convênio ABRUEM/Intercom, Espacio Latinoame
ricano y Caribeño de Educación Superior, Pedido de filiação do Centro Universitário Municipal de
São José (avaliação preliminar) e assuntos diversos.

Missão Internacional de 2016:

Também será pautada nesta reunião a Viagem Internacional de 2016, com a presença do
Diretor de Educação do British Council no Brasil, Sr. Claudio Anjos. Ele falará sobre a possibili
dade de visita à instituições no Reino Unido, região escolhida para ser visitada no próximo ano
pela Comitiva da ABRUEM.

Para melhor organização da reunião, pedimos a confirmação de presença até o dia 04 de
setembro pelo email: abruem@gmail.c

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República

Outro tema a ser discutido na reunião do dia 09 de setembro será o levantamento das
ações já existentes das IES da ABRUEM relacionadas aos temas tratados pela Secretaria de Direi
tos Humanos da Presidência da República.

Lembramos que para dar continuidade às conversas mantidas com a Secretaria, solicita
mos o envio da relação dos trabalhos realizados pela Instituição (informando a área, o título,
participantes, contatos, etc) até 04 de setembro. A lista de temas tratados pela Secretaria foi envi
ada por email.

57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
ABRUEM e UNESP seguem com pre

parativos do evento

O 57º Fórum Nacional de Reitores da
ABRUEM acontece entre os dias 07 a 10 de
outubro de 2015, no Anfiteatro do NEAD 
Núcleo de Ensino a Distância da UNESP,
Rua Dom Luiz Lasagna, 400 – Ipiranga, São
Paulo, SP. O evento é uma promoção da
ABRUEM com a organização da UNESP
(Universidade Estadual Paulista “Julio de
Mesquita Filho”) e o tema será: ‘Internacio
nalização e Governança Universitária”.

Haverá a apresentação de todas as câmaras da ABRUEM: Câmara de Graduação, Câmara
de PósGraduação, Câmara de Extensão, Câmara de Internacionalização e Mobilidade, Câmara
de EAD/UAB e a Câmara de Saúde e Hospitais de Ensino.

Foi disponibilizado um formulário online para inscrições e informações de chegada/re
torno, para o qual solicitamos o preenchimento, preferencialmente, até o dia 11 de setembro. O
formulário de inscrição está disponível no link: http://goo.gl/forms/iWXe0nzHss.

Informamos que o 57º Fórum terá seu início no dia 7 de outubro às 20 horas, quando
acontecerá a cerimônia de abertura. Nos dias 8 e 9, palestras e apresentações pela manhã e à tar
de. A programação do evento está sendo elaborada e será encaminhada posteriormente.




