Audiência com o Ministro da Educação
Convidamos a todos os reitores para uma Audiência com o Ministro da Educação, Rena
to Janine Ribeiro, no dia 04 de agosto, às 17 horas, no 8º andar, no Ed. Sede do MEC – Esplanada
dos Ministérios, Bloco L, Brasília.
A confirmação desta audiência se deu após várias solicitações anteriores da ABRUEM e
será uma oportunidade de compartilharmos as nossas preocupações e reivindicações.
A pedido do MEC solicitamos confirmação, impreterivelmente, até o dia 31 de julho, por
intermédio do email: abruem@gmail.com ou abruem@abruem.org.br, ou pelo telefone (61)
34478663.

Mudança na data da Reunião Administrativa Mensal
Aproveitando a vinda de todos, anteciparemos a Reunião Administrativa Mensal da
ABRUEM para o dia 05 de agosto, às 09 horas, na sede da ABRUEM  Setor de Clubes Sul, tre
cho 03, conjunto 06 (prédio da Associação Médica de Brasília, via L4 Sul, próximo à Procurado
ria Geral da República, uma entrada antes da Ponte JK).

57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
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: ‘Internacionalização e Governan
ça Universitária”.
Visando otimizar a logística do evento, a
UNESP disponibilizou um formulário online
para inscrições e informações de chegada/re
torno, para o qual solicitamos o preenchi
mento, preferencialmente, até o dia 11 de setembro. O formulário de inscrição está disponível no
link: http://goo.gl/forms/iWXe0nzHss.

Para contribuir na escolha das melhores opções para a compra das passagens, informa
mos que o 57º Fórum terá seu início no dia 7 de outubro às 20 horas, quando acontecerá a ce
rimônia de abertura. Nos dias 8 e 9, palestras e apresentações pela manhã e à tarde. A
programação do evento está sendo elaborada e será encaminhada posteriormente.

Reunião com o Dr. Lehana Thabane, da MacMaster
University  Canadá
A pedido da UNESP divulgamos a reunião sobre "Evidencebased teaching" com o Dr.
Lehana Thabane, da MacMaster University  Canadá, que ocorrerá dia 04 de agosto, às 15 horas,
no prédio da Faculdade de Medicina de Botucatu.
Para maiores informações, contatar com Karina Chamma, do Escritório de Relações
Internacionais da UNESP, email karina.chamma@gmail.com.

11º Prêmio Santander Universidades
As inscrições para a 11º edição dos
Prêmios Santander Universidades estão
abertas. Desde 2005, os Prêmios Santan
der Universidades receberam mais de
66 mil projetos de alunos, professores,
pesquisadores e Instituições de Ensino
Superior, de todo o Brasil.
Nesta edição o melhor projeto em
Soluções em Meios de Pagamento, será
reconhecido no Prêmio Santander Em
preendedorismo, e ganhará uma bolsa
na Babson College além de R$ 100 mil
para implementar a ideia vencedora e projeto focado em Agronegócios receberá R$ 100 mil
Serão quatro premiações e as inscrições estão abertas até o dia 17 de setembro. Maiores
informações podem ser encontradas no site: www.santander.com.br/universidades.

