Informativo da
Associação
Brasília, 24 de novembro de 2011

Edição: 35

Vice-presidente da ABRUEM, João
Carlos Gomes, participa do
workshop Brasil-Alemanha
dos dois mil estudantes. A Capes e a CNPq têm acordos
firmados com instituições dos EUA, Inglaterra, França e
Itália.

Vice-presidente da ABRUEM, João Carlos Gomes,
participa do workshop Brasil-Alemanha

O vice-presidente da ABRUEM e reitor da
UEPG, João Carlos Gomes, participou ontem (23), do
workshop Ciência Sem Fronteiras Brasil-Alemanha,
em Bonn, Alemanha. Promovido pelo Serviço Alemão
de Intercâmbio Acadêmico (DAAD), em parceria com a
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) e com o Conselho Nacional de
Desenvolvimento e Científico e Tecnológico (CNPq), o
evento visa a discussão da adesão alemã ao Ciência
Sem Fronteiras – programa desenvolvido pela Capes
em parceria com o CNPq e que conta com a cooperação de organizações internacionais.
Na abertura do evento, a secretária geral do
DAAD, Dortothea Ruland e o representante geral do
Ministério da Educação e Pesquisa da Alemanha,
Volker Rieke, apresentaram a proposta do governo
alemão, para as universidades do Brasil aos representantes brasileiros presentes – da ABRUEM, Capes,
CNPq, ANDIFES e ABRUC. Para que seja desenvolvido um intercâmbio entre os dois países será criado o
Portal Ciências Sem Fronteiras Alemanha. O site
conterá as informações necessárias para os alunos
brasileiros que têm interesse em realizar parte se sua
formação acadêmica no país germânico – graduação
sanduíche, pós-graduação sanduíche, doutorado
pleno e pós-doutorado. Dorotheia Ruland e Volker
Rieke também ressaltaram que as universidades
alemãs têm grande interesse em receber acadêmicos
brasileiros.
De acordo com o vice-presidente da ABRUEM,
João Carlos Gomes, nas apresentações dos presidentes da Capes, Jorge Guimarães, e do CNPq, Glaucius
Oliva, foi explanado o esforço do governo do Brasil
para viabilizar parcerias internacionais para que, até
2014, o país tenha cerca de 100 mil estudantes brasileiros realizando parte dos estudos no exterior. Desse
número, 75 mil terão bolsas do Governo Federal e os
25 mil restantes terão o auxílio de indústrias tecnológicas de ponta. Para a Alemanha estão previstas cerca
de 10 mil bolsas, sendo que em 2012 serão beneficia-

Estratégias para o intercâmbio são traçadas
No debate entre os representantes dos governos
do Brasil, Alemanha e das universidades dos dois países,
um dos pontos amplamente debatido foi a estratégia para
que o número de bolsas previsto seja atingido em 2014.
Entre as ações estão o estímulo à demanda espontânea,
com cotas de bolsa para as instituições de ensino superior (IES) brasileiras credenciadas pela Capes e pelo
CNPq, com chamadas induzidas para cada país. “Nós
próximos dias será publicado o edital de intercâmbio com
a Alemanha para 2012, em função do sucesso do evento
realizado nessa quarta-feira”, destacou João Carlos.
À tarde os representantes das IES brasileiras e
alemãs foram divididos em grupos de trabalho para
elaborar e apresentar um documento final do evento.
Este irá orientar todos os procedimentos para a efetivação da parceria acadêmica entre os dois países. O vicepresidente da ABRUEM, João Carlos Gomes, explicou
que este documento será amplamente divulgado entre as
IES e demais entidades ligados ao ensino superior do
Brasil e da Alemanha.
Durante o encontro, o reitor João Carlos demonstrou o interesse das universidades filiadas à ABRUEM em
fechar parcerias com as IES alemãs. João Carlos destacou também a viagem que a Delegação de Reitores da
ABRUEM irá fazer ao país germânico e a Bélgica no
próximo ano. A Missão Internacional da ABRUEM tem
como intuito estreitar relações com as IES estrangeiras
para que possíveis acordos de cooperação internacional
sejam firmados. “Durante o evento, foi distribuído o folder
explicativo, em inglês, da ABRUEM e de suas associadas, expondo o potencial acadêmico e a localização das
universidades estaduais e municipais em todo o território
nacional”, finalizou o vice-presidente da ABRUEM.

Vice-presidente da ABRUEM, João Carlos Gomes, se reúne com representantes
de universidades alemãs, na Alemanha, para discutir possibilidades de intercâmbio
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