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Reunião Administrativa Mensal da Abruem
A Reunião Administrativa Mensal da Abruem referente ao mês de Março aconte
cerá no dia 11, quartafeira, às 14h, a sala de reuniões na sede da Abruem, no Setor de
Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06.
Na pauta preliminar estão inclusos os seguintes assuntos: Viagem Internacional
2015, 56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem e questões diversas.
Para garantir adequada organização do evento, solicitamos a confirmação da
presença até o dia 09 de março, pelo email abruem@gmail.com.

Missão Internacional da Abruem no Canadá
A Missão Internacio
nal da Abruem deste ano
será para o Canadá, e
acontece entre os dias 15 a
26 de junho, nas cidades de
Montreal, Ottawa, Toronto,
Hamilton, Guelph, Van
couver, Whistler e Calgary.
A viagem é uma promoção
da Abruem em conjunto
com a AUCC (Association of Universities and Colleges of Canada), que fez os contatos com as
instituições canadenses e elaborou uma programação preliminar do roteiro de visitações.
Os participantes da viagem deverão 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. 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.
Para aqueles que desejarem chegar em Montreal no dia 13, informamos que haverá um
jogo da Copa do Mundo de Futebol Feminino (Brasil X Espanha) neste dia.

Os inscritos para a Comitiva Abruem 2015 para o Canadá, devem confirmar sua partici
pação efetiva até o dia 27 de fevereiro, mesmo prazo para encaminhamento dos perfis individu
al e institucional. O roteiro, as tarifas, o convite oficial e os modelos de perfis foram
encaminhados por email para os inscritos na Comitiva. Os participantes já podem emitir seus
bilhetes aéreos, e devem, assim que possível, providenciar os documentos para a emissão do
visto, solicitados via email, para serem enviados posteriormente à ABRUEM, em data a ser de
finida. A Embaixada do Canadá solicitou a cópia do passaporte, constando a identificação e o
número, para ser enviado até o dia 06 de março, nos endereços da Abruem (abruem@abru
em.org.br e abruem@gmail.com) para que se dê início aos trâmites para a liberação de visto.

Programação Preliminar
Conheça quais instituições serão visitadas e em quais eventos a Comitiva Abruem marcará pre
sença em cada cidade canadense visitada. Lembramos que podem haver alterações nesta programa
ção, que serão informadas com antecedência.
Montreal:
15 de junho:

Université de Montreal, Université de
Quebec AM e mesa redonda com presidentes das
universidades da região.
16 de junho: McGill University.

Whistler:
22 de junho:

Participação da Conferência Anual do
Conselho de Educação Internacional de British Columbia, mesa redonda com presidentes das universidades da região e jantar oferecido pela Mitacs.

Participação na Conferência Anual
Ottawa:
do Conselho de Educação Internacional de Bri17 de junho: University of Ottawa, encontro com tish Columbia. Posteriormente ônibus para Vanautoridades canadenses e jantar na casa do Embai- couver, e visita à University of British Columbia.
23 de junho:

xador do Brasil.

Vancouver:

Toronto/ Hamilton/Gelph:

University of Toronto, mesa redonda
com presidentes das universidades da região.
19 de junho: Onibus para Hamilton, onde visitarão
a McMaster University e ônibus para Gelph, onde visitarão a University of Gelph. Volta a Toronto.
20 junho: dia livre, com jantar oferecido pela University of Western Ontario (Escola de Medicina).
18 de junho:

visita à Simon Fraser University e
Kwantlen Polytechnic University.
24 de junho:

Calgary:

25 de junho: visita à Mount Royal

University e mesa redonda com presidentes das universidades da
região.
26 de junho: visita à University of Calgary e fim da
agenda oficial.

56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem
Reiteramos o convite para o 56º Fórum Nacional de Reitores da
ABRUEM, uma promoção desta Associação com a realização da Uni
versidade Estadual do Norte Fluminense – UENF, Universidade do
Estado do Rio de Janeiro – UERJ e Centro Universitário Estadual da
Zona Oeste  UEZO. O Fórum terá como tema central: “Ciência, Tecno
logia e Inovação: desafios e perspectivas no contexto atual” e acontece
rá no período de 27 a 30 de maio de 2015, no Rio Othon Palace Hotel 
Avenida Atlântica, 3264  Copacabana, Rio de Janeiro, RJ.
Lembramos que os apartamentos encontramse bloqueados até o dia 09 de março. Após esta
data, o Hotel não garante os mesmos valores das diárias acordadas mediante Contrato assinado com
as universidades anfitriãs. A ficha de inscrição foi enviada por email e deve ser devolvida preenchi
da com as informações de voos até o dia 08 de maio, para os emails abruem@abruem.org.br e abru
em@gmail.com. A programação será divulgada posteriormente.

