Brasília, 17 de Julho de 2012

CAPES E CNPq firmam acordo com
universidades belgas

Foram divulgados os acordos assinados

pela CAPES e CNPq com as instituições belgas.
A parceria estabelecida visa o programa
Ciência sem Fronteiras. Lançado em 2011, o
projeto do Governo Federal busca promover a
consolidação, expansão e internacionalização
da ciência e tecnologia, da inovação e da
competitividade brasileira por meio do
intercâmbio de alunos de graduação e pós
graduação e da mobilidade internacional.
Os
interessados
em
obter
as
especificidades de cada acordo podem acessar
o site da Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais –
ABRUEM
(www.abruem.org.br) para ter
acesso aos documentos.
Missão Internacional no Japão
O Ministério das Relacões Exteriores
(MRE) irá realizar uma missão educacional ao
Japão entre o dias 30/07 e 03/08/2012. Em
virtude
do
MRE
ter
enviado
uma
correspondência eletrônica ao email da
ABRUEM que está desativado, conseguimos
com que as manifestações de interesse dos
reitores das nossas universidades filiadas sejam
recebidas até o dia 17 de julho através dos
emails:
abruem@abruem.org.br
/
abruem@gmail.com. A viagem visa conhecer a
realidade japonesa de ensino e busca
estabelecer parcerias com as universidades
internacionais.
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Encontro com o Secretário Executivo do MEC foi
cancelado
Devido as greves das Instituições federais,
o secretário executivo do Ministério da Educação
(MEC), José Henrique Paim Fernandes, cancelou
o encontro que teria no último dia 11 com o
Presidente da Câmara de Educação a
distância/UAB da ABRUEM, Reitor Antonio
Heronaldo de Sousa (UDESC). A Presidência da
ABRUEM em conjunto com a Presidência da
Câmara de EAD/UAB fará um documento
relatando a situação da educação à distância. Este
documento será endereçado ao Ministro da
Educação, com cópia para representantes dos
outros órgãos responsáveis pelo ensino superior.
Uma nova audiência com a Secretaria Executiva
do MEC está sendo agendada. Informaremos tão
logo tenhamos uma data confirmada.
Calendário Segundo Semestre
08 de agosto – Cerimônia de Posse da nova
Diretoria – biênio 2012/2014
05 de setembro  Reunião Administrativa
17 a 20 de outubro – 51º Fórum Nacional de
Reitores – Florianópolis / SC
14 de novembro  Reunião Administrativa (a
confirmar)
11 de dezembro  Jantar de Confraternização
12 de dezembro  Reunião Administrativa

Sugestão de Tema
Até o dia 23 de julho serão aceitas as sugestões
de tema e subtemas para o 51º Fórum Nacional de
Reitores. As propostas devem ser encaminhadas
para abruem@abruem.org.br ou
abruem@gmail.com.
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