58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM

Convidamos a todos para participarem do 58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM,
que acontece entre os dias 18 a 21 de maio deste ano, em PirenópolisGO. Este evento é uma pro
moção desta associação, com a realização da Universidade Estadual de Goiás – UEG, da Universi
dade de Rio Verde – UniRV e do Centro Universitário de Mineiros  Unifimes.

Relatos de Experiências da IES
O tema central das discussões será “Ciência, Tecnologia e Inovação”. Para tanto, convida
mos as IES filiadas à ABRUEM a apresentar um breve relato de suas experiências nas áreas relaci
onadas ao tema. Solicitamos que tais experiências sejam encaminhadas à ABRUEM, pelos emails
abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com, até o dia 15 de abril. Com o intuito de podermos
agrupar eventuais situações assemelhadas, pedimos que nesse encaminhamento especifiquem o
tema, o nome do palestrante e uma síntese do que será apresentado. O tempo de duração sugerido
para cada apresentação é de 15 minutos.
Lembramos também que a ficha de inscrição, que foi enviada por email e também está dis
ponível no site da ABRUEM, abruem.org.br, deve ser devolvida com as informações de voos, para
os emails da Associação, até o dia 02 de maio. A programação do evento está sendo elaborada e
será encaminhada posteriormente. Para facilitar a compra das passagens, informamos que a ce
rimônia de abertura terá início às 20 horas do dia 18 de maio, palestras nos dias 19 e 20 até as 18
horas, e no dia 21, atividade cultural pela manhã. Haverá traslado para a cidade de Pirenópolis,
saindo do Aeroporto de Brasília.

Missão Internacional da ABRUEM no Reino Unido
A ABRUEM, em conjunto com o British Council, Centro Brasileiro Britânico, está promo
vendo, entre os dias 06 a 17 de junho, uma Missão aos países do Reino Unido, com o objetivo de
conhecer seus cenários educacionais, científicos e culturais.
A Comitiva da ABRUEM conta com a participação de 14 inscritos, de nove IES afiliadas
distintas. O Diretor de Educação e Sociedade do British Council, Sr. Claudio Anjos acompanhará
a Comitiva durante toda a viagem.
Os participantes da Comitiva ABRUEM são, por ordem alfabética: a Presidente da ABRU
EM e Reitora da UESC, Profª Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, a Reitora da UEL, Profª
Berenice Quinzani Jordão, a Vicereitora da UNEB, Profª Carla Liane Nascimento dos Santos, o
Secretário Executivo da ABRUEM, Profº Carlos Roberto Ferreira, o Reitor da UEMG, Profº Dijon
Moraes Junior, o Reitor da UNIFAE, Profº Francisco de Assis Carvalho Arten, a Vicereitora da
UEPG, Profª Gisele Quimelli, a Secretária Especial de Relações Internacionais da UNEB, Profª
Jardelina Bispo do Nascimento, o Assessor de Relações Externas da UNESP, Profº José Celso
Freire Junior, o Reitor da UEPA, Profº Juarez Antonio Simões Quaresma, o Reitor da UNESP,
Profº Julio Cezar Durigan, a Próreitora de Extensão da UNEB, Profª Maria Celeste de Souza
Castro, a Vicereitora da UNIFAE, Profª Maria Helena Cirne de Toledo e o Reitor da UEAP, Profº
Perseu da Silva Aparício.
Informamos que a data máxima para o pagamento dos valores estabelecidos, que foram
enviados à comitiva por email, é dia 14 de abril, sendo que o participante pode optar em pagar
por intermédio da ABRUEM, ou diretamente ao British Council. Ressaltamos que em nenhuma
das opções haverá a devolução do valor pago.
Divulgamos a programação preliminar, traduzida, elaborada pelo British Council, lembran
do que poderá sofrer alterações. No entanto, informamos que todos os participantes deverão che
gar à Londres até o dia 05 de junho, em virtude da realização da reunião preparatória neste dia, às
18 horas, em local a ser informado. Este encontro marca o início das atividades da Comitiva.

