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Quarta-feira será realizada a primeira reunião administrativa de 2017
Encontro de fevereiro dos reitores será o primeiro na nova sede

A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) realiza,
na próxima semana, sua primeira Reunião Administrativa de 2017. Os reitores das instituições de
ensino superior afiliadas debaterão na quarta-feira (22), a partir das 14h, assuntos afetos à
organização e estruturação da entidade. Constam na pauta, por exemplo, a apreciação de criação de
novas Câmaras Técnicas que, se aprovadas, se juntarão as seis já organizadas (Graduação, Pós-
Graduação, Extensão, Internacionalização e Mobilidade, Saúde e Hospitais Universitários; e
EaD/UAB). Também estarão em discussão as sistematizações da Viagem Internacional desse ano,
que será realizada em outubro para a Austrália, e do 60. Fórum Nacional de Reitores da Abruem,
agendado para o período de 31 de maio a 03 de junho, em Campina Grande, tendo como anfitriã a
Universidade Estadual da Paraíba.
“Outro ponto a destacar na reunião de quarta-feira é a participação do diretor de Políticas de
Educação em Direitos Humanos e Cidadania, da Secadi (Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização e Diversidade)/MEC (Ministério da Educação), Daniel de Aquino Ximenes”,
lembrou o presidente da Abruem, reitor Aldo Nelson Bona (Unicentrro). Aquino tratará com os
reitores sobre a adesão e participação das universidades afiliadas ao/no Pacto Universitário de
Educação em Direitos Humanos, que tem como objetivo superar a violência, o preconceito e a
discriminação, além de promover atividades educativas de promoção e defesa dos direitos humanos
nas universidades. A Abruem aderiu ao Pacto no início de dezembro.

Lembrete:
A reunião será realizada, pela
primeira vez na nova sede da

Abruem.

Endereço:
Setor Hoteleiro Norte - SHN,

quadra 1, conjunto A, bloco D,
salas 1101 e 1102

Confira a agenda de atividade já confirmadas para 2017

28/Mar Reunião Administrativa Mensal (Brasília)

26/Abr Reunião Administrativa Mensal (Brasília)

31/Mai
03/Jun 

60. Fórum Nacional de Reitores Abruem 
(UEPB – Campina Grande/PB)

25/Jul Reunião Administrativa Mensal (Brasília)

30/Ago Reunião Administrativa Mensal (Brasília)

26/Set Reunião Administrativa Mensal (Brasília)

02/Out
13/Out

Viagem Internacional Abruem 
Destino: Austrália

22/Nov
23/Nov

61. Fórum Nacional de Reitores Abruem 
(UERR – Boa Vista/RR) 

13/Dez Reunião Administrativa Mensal (Brasília)
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Secretário de Educação Superior receberá reitores da Abruem
Audiência será na quinta-feira, 23 de fevereiro

Os reitores das universidades estaduais e municipais afiliadas a Abruem terão a
oportunidade de debater com o secretário de Educação Superior do Ministério da
Educação (MEC), Paulo Baroni, o estabelecimento de critérios nacionais para a
expansão do ensino superior. 
A audiência está marcada para a próxima quinta-feira (23), um dias após a
reunião administrativa de fevereiro da Associação, às 9h. Será realizada no
Gabinete da SESu, que fica na Esplanada dos Ministérios, Edifício Sede do MEC,
3. andar, sala 300.

Abruem tem novo folder
Material de divulgação começa a ser usado nesse mês de fevereiro

À esquerda, a frente do folder.
Ao lado, o verso. Abaixo,

imagem do interior. 
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