56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem

O 56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem acontece na próxima semana, entre os
dias 27 a 30 de maio, no Rio Othon Palace Hotel Avenida Atlântica, 3264 Copacabana, Rio de
Janeiro RJ. Este evento é uma promoção da Abruem, com a realização Universidade Estadual
do Norte Fluminense UENF e o Centro Universitário Estadual da Zona Oeste – UEZO.
O Fórum terá como tema central: “Ciência, tecnologia e Inovação: desafios e perspecti
vas no contexto atual”. A programação foi preparada com palestras, debates e os Relatos de
Experiências das nossas IES Filiadas. Na Reunião do Conselho Pleno da ABRUEM ocorrerá a
renovação do Termo de Adesão com o Banco Santander, que oferece bolsas de estudo em uni
versidades fora do país.
A pedido da Organização Local do 56º Fórum Nacional de Reitores informamos que se
rão disponibilizados traslados dos aeroportos Santos Dumont e Galeão somente para o Rio
Othon Palace Hotel, local oficial de realização do evento. Aqueles que estiverem hospedados
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
escolha 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.
Divulgamos a Programação Preliminar do 56º Fórum:

PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR
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
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 serão
Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Guelph, Vancouver, Whistler e Cal
gary. Ao todo, serão mais de 20 compromissos marcados na programação
preliminar.
A viagem é uma promoção desta associação em conjunto 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 ho
téis oficiais da delegação, isto é, de onde sairá e chegará o ôni
bus contratado para fazer o traslado interno e entre as cidades 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.

