Reunião Administrativa Abruem  13 de julho
No próximo dia 13 de julho (quartafeira) às 14h00min, a Abruem realizará a
Reunião Administrativa mensal na sede da Abruem, no Setor de Clubes
Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06, que contará com a presença do
Presidente da Canadian College, Sr. Jim Clark e do Sr. Paulo Silva, da Pan
American Business, que falarão sobre a plataforma SMRT English  ferramenta de
ensino de Inglês que substitui os livros dentro das salas de aula, e terá a seguinte
pauta preliminar:
• Relatos da viagem internacional de 2016 – Reino Unido
• Relatos da audiência com o Ministro da Educação, Mendonça Filho, dia
02/06
• Avaliação do 58º Fórum Nacional de Reitores
• 59º Fórum Nacional de Reitores – 19 a 22 de outubro, Ilhéus, BA
• Cerimônia de Posse – 10 de agosto às 10h30min
• Assuntos Diversos
Visando garantir a adequada organização, a Abruem solicita a confirmação
de presença até o dia 08 de julho, pelo email abruem@abruem.org.br ou abru
em@gmail.com.

Santander Universidades divulga número de alunos
inscritos por Instituição
O Santander Universidades divulgou o relatório com o número de alunos
inscritos em cada instituição. As inscrições foram feitas diretamente no site do
Programa de Bolsas do Santander cujo prazo encerrouse no dia 24/07.
Nesta semana, o Santander encaminhará por email o login e senha para que
cada instituição possa acessar o sistema e efetuar os procedimentos solicitados pa
ra a indicação do aluno escolhido para receber a bolsa. Os termos de indicação e
adesão do aluno serão gerados automaticamente após a inclusão dos dados.
A inserção dos dados do aluno selecionado no sistema deve ser feita de até
29/07 e, após aprovação dos dados pelo SANTANDER, os termos gerados devem
ser impressos, assinados e enviados ao endereço previamente informado por e
mail, até o dia 08/08.

USP realiza 24º Simpósio Internacional de Iniciação
Científica e Tecnológica

