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REITORES DAS UNIVERSIDADES ASSOCIADAS À
ABRUEM PARTICIPAM DE REUNIÃO ONLINE
A Associação Brasileira dos Reitores
das Universidades Estaduais e Municipais
(Abruem) realizou, via vídeo conferência,
no último dia 15 de abril, sua reunião
mensal. Durante a reunião foram
discutidas diversas temáticas, entre elas o
66º Fórum Nacional de Reitores da
Abruem, que ocorreria no mês de maio na
cidade de Juazeiro do Norte, Ceará.
Os participantes deﬁniram que o
Fórum será adiado para os meses de
outubro ou novembro e que ainda ocorrerá na Universidade Regional do
Cariri (Urca). A prorrogação se dá devido à pandemia do novo Coronavírus e
orientações preventivas das autoridades sanitárias. Novas deﬁnições a
respeito da data podem ser feitas posteriormente a depender da propagação
da Covid-19 no Brasil.
Também foi deﬁnido que a viagem internacional da Abruem, de 2020,
será cancelada. Além disso, durante a reunião foi formada uma comissão
para propor alternativas a respeito das eleições da nova diretoria da Abruem,
que deveriam ocorrer no primeiro semestre deste ano. Até o dia 4 de maio as
propostas devem ser apresentadas.
A próxima reunião da Abruem está marcada para 6 maio, também por
meio de vídeo conferência.

CÂMARA DE GRADUAÇÃO DA ABRUEM REALIZARÁ
REUNIÃO ONLINE
Está marcada para a próxima quinta-feira, 23 de abril, uma reunião
online da Câmara de Graduação da Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais. A reunião ocorrerá por meio da
plataforma Hangouts, do Google, a partir das 14h.
Durante a reunião será discutido o contexto atual pelo qual passam as
Universidades em meio à de pandemia do novo Coronavírus e a continuidade
da suspensão das atividades acadêmicas presenciais. Também será discutido
o desenvolvimento de atividades acadêmicas com mediação tecnológica, além
de serem dados informes gerais a respeito da Câmara.

