
Calendário de atividades 2016
Divulgamos o calendário de eventos e reuniões da ABRUEM

em 2016, que foi aprovado durante a Reunião do Conselho
Pleno, em 08 de outubro de 2015.

Missão Internacional 2016
Como previsto no calendário acima, a

Missão Internacional da ABRUEM acontece en
tre os dias 06 a 17 de junho de 2016. A ABRU
EM em conjunto com o British Council, Centro
Brasileiro Britânico, promoverá esta missão aos
países do Reino Unido, com o objetivo de co
nhecer seus cenários educacionais, científicos e
culturais.

Dando início às providencias necessárias,
enviamos por email a ficha de inscrição, que
deve ser devolvida preenchida até o dia 06 de
novembro, nos emails abruem@abruem.org.br
ou abruem@gmail.com , caso haja interesse em
participar da viagem.



58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
O Secretário Executivo da ABRUEM,

Carlos Roberto Ferreira, esteve no dia 15 de ou
tubro em PirenópolisGO, para tratar de assun
tos referentes o próximo Fórum da ABRUEM,
que acontece entre os dias 18 a 21 de maio de
2016. O Secretário foi recebido pela Diretora do
Campus da UEG em Pirenópolis, Profª Nádja
Naira de S. Alcântara e pela Chefe de Gabinete
da UEG, Profª Juliana Oliveira Almada, que se
rão coordenadoras do evento.

ABRUEM no VII Seminário Internacional do GCUB
A ABRUEM será representada no VII

Seminário Internacional do Grupo Coimbra de
Universidades Brasileiras pelo Reitor da Uni
versidade do Estado da BahiaUNEB, Profº Jo
sé Bites de Carvalho. O evento acontecerá em
Manchester, Reino Unido, entre os dias 27 a 29
de outubro de 2015 e o tema central será:
“Educação Superior, Inovação e Internaciona
lização”.

Missão dos Decanos das Faculdades Canadenses de
Agricultura ao Brasil

A Presidente da ABRUEM, Profª Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, recebeu do
Dr. Richard J. Heck, da Universidade de Guelph, um convite para um encontro da ABRUEM
com os decanos das Faculdades Canadenses de Agricultura ao Brasil, no dia 02 de dezem
bro, em Brasília. Este encontro faz parte da continuação dos contatos estabelecidos na Mis
são Internacional da ABRUEM em 2015, que visitou oito cidades canadenses. Solicitamos
que a manifestação de interesse em participar seja enviada até o dia 30 de outubro, pelos e
mails da ABRUEM: abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.




