ABRUEM no Novo Marco Legal da CT&I
Aconteceu no dia 11 de janei
ro de 2016, às 11h, em Brasília, a So
lenidade de Sanção do Novo Marco
Legal da Ciência, Tecnologia e Ino
vação. A Presidente da ABRUEM,
Reitora Adélia Maria Carvalho de
Melo Pinheiro esteve presente no
evento, dada a importância para as
atividades da Associação relaciona
das ao desenvolvimento da educa
ção superior pública brasileira.
Na foto, da esquerda para di
reita: Profº Dr. Gesil Amarante Se
gundo, membro do Fortec e docente
da UESC, Deputado Sibá Machado e
Profª Adélia.

Reunião Administrativa Mensal de Fevereiro
A primeira Reunião Administrativa do ano de 2016 acontece no dia 24 de fevereiro, quar
tafeira, às 14h, na Sede da ABRUEM em Brasília, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Tre
cho 03, Conjunto 06.
A pauta preliminar contempla os seguintes assuntos: Missão Internacional da ABRUEM
no Reino Unido em 2016, 58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM em PirenópolisGO e as
suntos diversos. Solicitamos a confirmação de presença até o dia 19 de fevereiro, pelo email
abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.

Reunião do Programa de Mobilidade Nacional da
ABRUEM
Convidamos a todos os Coordenadores do Programa de Mobilidade Nacional da
ABRUEM para uma reunião que acontecerá nas dependências da Universidade de Pernambuco 
UPE  Av. Agamenon Magalhães, s/nº, Recife, PE, nos dias 02 e 03 de fevereiro de 2016.
Solicitamos a confirmação de presença, até o dia 25 de janeiro, por intermédio do
formulário de inscrição: http://goo.gl/forms/s3h9OdWQfW. Para maiores esclarecimentos,
contatar com Hebert Melo, pelo email hebert.melo@ueg.br, ou telefone (62) 33281423.

Missão Internacional da ABRUEM 2016
Neste ano a Comitiva da ABRUEM visitará os países do Reino Unido, entre os dias 06 a
17 de junho. A viagem é uma promoção da Associação Brasileira dos Reitores das Universida
des Estaduais e Municipais em conjunto com o British Council, Centro Brasileiro Britânico.
O Sr. Claudio Anjos, do British Council, entrou em contato com a ABRUEM trazendo no
vidades para a organização da viagem, que deve ter, até o final deste mês, uma resposta das IES
que serão visitadas em relação ao programa de visitas e os auxílios oferecidos à Comitiva.

