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 Abruem tem nova sede
Associação passa a ocupar

duas salas no Edifício Fusion
Work & Live

A Associação Brasileira dos
Rei tores das Universidades
Estaduais e Municipais (Abruem)
já está em novo endereço. A
mudança foi realizada no final da
semana em curso e, após o recesso
de fim de ano, a entidade iniciará
suas atividades na nova sede,
localizada nas salas 1101 e 1102
do Edifício Fusion Work & Life,
no Setor Hoteleiro Norte de
Brasília. “São duas salas que vão
abrigar a parte de secretaria e,
também, a Sala de Reuniões, numa
região bastante central, no Plano
Piloto, próxima à Esplanada dos

Ministérios”, contou o presidente da Associação, reitor Aldo Nelson Bona (Unicentro).
O contrato de locação, explicou Bona, prevê diárias a preços especiais nos cinco hotéis da rede
Hplus (Cullinan, Athos Bulcão, Fusion, Vision e Saint Morritz, que se localizam no complexo
empresarial do Fusion Work & Live) para os reitores associados à Abruem. Fator que foi levado em
consideração na decisão pela locação. “Isso significa uma dupla economia para os reitores nas suas
idas à Brasília. Já que além das diárias mais baratas, nós gastaremos com táxi devido a localização
privilegiada dessa nova sede”, completou Bona.
A mudança de sede foi pensada como uma oportunidade para buscar um espaço que pudesse
acomodar melhor as demandas diárias da Abruem e que, também, proporcionasse mais facilidade e
funcionalidade. Por isso, a opção por um imóvel localizado na região central. “Desse modo,
teremos, enquanto reitores, menos despesas com deslocamentos e, principalmente, gastaremos
menos tempo com deslocamentos já que, em nossas vindas para Brasília, aproveitamos para aliar as
agendas da Abruem com compromissos de interesse das nossas instituições individualmente. Foram
essas facilidades ligadas ao Complexo Imobiliário do Hotel Fusion
que foram determinantes na nossa escolha”, finalizou o presidente da
Abruem.

Nova Sede Abruem: Setor Hoteleiro Norte - SHN, quadra 1,
conjunto A, bloco D, salas 1101 e 1102
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Aprovado regulamento do Programa EaD em Rede
Atividades terão início ainda em 2017 e serão reguladas pela Câmara de Educação à Distância

Os reitores das Universidades afiliadas à Abruem
(Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais) aprovaram,
nessa semana, durante a última reunião
administrativa de 2016, o Regulamento do
Programa EaD em Rede. O texto do documento
foi apresentado, primeiramente, no mês de
outubro, em Ilhéus, durante o 59. Fórum de
Reitores, pela Câmara Técnica de EaD da
Abruem. Depois, na sequência, a proposta de redação do documento foi enviada a todos os reitores
por e-mail.
“Os associados propuseram algumas alterações. Sugestões que foram contempladas pela Câmara
Técnica de EaD. A CT ainda respondeu algumas perguntas e sanou as dúvidas que foram
apresentadas. Assim, na última reunião, o Regulamento do Programa foi aprovado por
unanimidade”, relatou o reitor da Unicentro e presidente da Abruem, Aldo Nelson Bona. Com o
texto da regulamentação aprovado, os membros da Câmara de EaD, liderada pelo reitor da Udesc,
Marcus Tomasi, contatarão as instituições afiliadas para articular oi início do Programa, dando
início, assim, em 2017, às atividades.

Missão Internacional 2017 tem data e programação preliminar definidas
Decisões foram tomadas, em conjunto, por Abruem e Embaixada da Austrália

A reunião de encerramento do ano administrativo de 2016
contou, ainda, com a presença de representantes do setor
de Educação da Embaixada da Austrália. O objetivo do
encontro foi discutir uma programação prévia para a
Missão Internacional da Abruem de 2017, que será na
Austrália.

“Até o momento”, narrou o presidente da Abruem, reitor Aldo Nelson Bona (Unicentro), “restou
acordado que os participantes da comitiva sairão do Brasil no dia 30 de setembro, indo à Sydney,
com retorno previsto a partir do dia 14 de outubro. A programação preliminar conta com visitas à
Universidades localizadas em Sydney, em Camberra e em Melbourne. Depois, para finalizar a
missão, os reitores brasileiros irão a Tasmania, onde será realizado, nos dias 11, 12 e 13 de outubro
de 2017, um encontro, um congresso das 41 universidades australianas”.
Outro ponto definido na reunião entre reitores da Abruem e representantes da Embaixada diz
respeito à emissão dos vistos exigidos para a entrada na Austrália. A representação do país no
Brasil, assim, tomará todas as providências necessárias para a confecção do documento, dando
suporte aos membros da comitiva na preparação da viagem. Além disso, a Embaixada auxiliará a
Secretaria Executiva da Associação de Reitores na definição e contratação de transporte dentro do
país e, também, com a hospedagem. Segundo Bona, a representação australiana “tentará, ainda,
articular com as universidades se há possibilidade de apoio à hospedagem. Porém, eles não
alimentaram esperanças quanto a um apoio financeiro para a realização da viagem”.
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