
Reunião Administrativa Mensal da ABRUEM

Aconteceu na última quartafeira, 24 de fevereiro, às 14h, a Reunião Administrativa Men
sal da ABRUEM. O encontro foi realizado na sede provisória da ABRUEM, na sala de reuniões
do Centro de Atividades Científicas e Culturais do prédio da Associação Médica de Brasília.

Foram discutidos na reunião temáticas como a Viagem Internacional para o Reino Unido,
que acontece entre os dias 06 a 17 de junho de 2016, bem como a divulgação do novo prazo para
indicação dos representantes das IES para o Programa de Mobilidade Nacional da ABRUEM,
dia 29 de fevereiro.

Outro assunto abordado foi a situação atual do PIBID, devido aos cortes orçamentários.
Como providência, foi decidida a elaboração de um ofício da ABRUEM à Presidência da CAPES,
Ministro da Educação e à Secretaria de Educa
ção Superior.

O Sr. Jean Marc Mutzig, Diretor de EaD
da CAPES esteve na reunião para falar sobre os
rumos da EaD no país. Ele falou sobre o balan
ço do ano de 2015 e as perspectivas do sistema
UAB. A apresentação completa estará disponí
vel em breve no site da ABRUEM: abru
em.org.br.

Foi deliberado também nesta tarde o en
vio da resposta do MEC em relação à solicita
ção da ABRUEM para a ampliação do
públicoalvo da oferta do TOEFL ITP, que já foi
encaminhado por email às IES.

Devido à situação atual de alerta e mobilização nacional para prevenção das doenças cau
sadas pelo Aedes aegypti, foi definido também o envio de circular ao reitores solicitando o rela
to de ações de combate ao mosquito.

Saiba quais foram os assuntos tratados na reunião, que aconteceu na última
quartafeira



58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
Estiveram presentes na Reunião

Administrativa Mensal da ABRUEM os três
reitores das universidades anfitriãs do 58º
Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM.
São eles: Prof. Sebastião Lázaro Pereira, da
Universidade de Rio VerdeUniRV, Prof.
Haroldo Reimer, da Universidade Estadual
de GoiásUEG, e Profª. Ita de Fátima Silva
Assis, do Centro Universitário de Mineiros
Unifimes. (foto)

Esta edição do Fórum será uma promoção
da ABRUEM, com a realização das três

instituições goianas citadas acima. O evento, cujo tema é “Ciência, Tecnologia e Inovação”,
acontece entre os dias 18 a 21 de maio, em PirenópolisGO. A programação está sendo elaborada
e será divulgada em breve.

Divulgamos abaixo o cronograma atualizado com os prazos do PMN 2016/2 e
lembramos que dia 29 de fevereiro é o novo prazo para que cada instituição afiliada à ABRUEM
indique seu coordenador institucional, por meio de ofício com o seu respectivo cargo e contatos.

Programa de Mobilidade Nacional da ABRUEM




