ABRUEM presente nos eventos em Brasília
Na próxima semana a Presidente da ABRUEM, Reitora Adélia Maria Carvalho de Melo
Pinheiro, participará de dois compromissos em BrasíliaDF. O primeiro deles, no dia 27 de maio,
às 9h, será a assinatura do convênio entre a ABRUEM e a Organização dos Estados Ibero
Americanos, OEI.
O segundo evento acontece no dia 28 de maio, às 9h, e tratase das celebrações que
marcarão o início do ano jubilar do CRUB, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras.

58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM

A ABRUEM estará promovendo o 58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM, no
período de 18 a 21 de maio de 2016, com a realização da Universidade Estadual de Goiás – UEG,
da Universidade de Rio Verde – UniRV e do Centro Universitário de Mineiros  Unifimes.
O Fórum acontecerá nas dependências do campus UEG, na cidade de Pirenópolis, GO e
terá como tema central: “Ciência, Tecnologia e Inovação”. Durante o evento haverá as
apresentações dos relatos de experiências das IES afiliadas, com a participação de oito
instituições: UEPG, UESC, UERN, UniFACEF, UEG, UEM, UEPB e UPE.
A ficha de inscrição, que foi enviada por email e também está disponível 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. Para facilitar a compra das passagens, informamos que a
cerimônia de abertura terá início às 19 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.
Os últimos justes estão sendo feitos com o Diretor de Educação e Sociedade do British
Council, Sr. Claudio Anjos, que acompanhará a Comitiva durante toda a viagem.
Informamos que todos os participantes deverão chegar à Londres até o dia 05 de junho, em vir
tude da realização da reunião preparatória neste dia, às 18 horas, em local a ser informado. Este
encontro marca o início das atividades da Comitiva.
A programação da viagem se encontra em nosso site, www.abruem.org.br, e também foi
enviada aos participantes da comitiva.

Escócia
A Escócia será o quarto
país do Reino Unido a ser vi
sitado pela Comitiva da
ABRUEM. A Comitiva parti
cipará de um jantar e evento
de networking organizado
pelas universidades localiza
das na capital, Edimburgo, no
dia 16 de junho. Além disso,
visitarão universidades em
Glasgow e Dundee, e no dia
18 retornam a Londres, encer
rando as atividades da via
gem.
Entre os principais
pontos turísticos da Escócia
estão: Museu de Arte de Kel
vingrove, uma galeria de arte situada em Glasgow, o Castelo de Edimburgo, o Arthur’s Seat,
maior pico de colinas que dominam a paisagem da capital. Entre as teorias para a origem do
nome, está a que o monte estaria ligado a lenda do Rei Artur.

