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Missão Internacional da ABRUEM busca
conhecer a realidade do ensino superior da
Bélgica e da Alemanha
A

menos de três meses do início da
Missão Internacional da Associação Brasileira
dos Reitores das Universidades Estaduais e
Municipais (ABRUEM) na Bélgica e na
Alemanha, os detalhes para a realização da
viagem estão em alta. Com data marcada para
acontecer de 4 a 22 de junho de 2012, o
deslocamento da delegação brasileira da
ABRUEM a estes países tem como objetivo
conhecer o cenário educacional, científico e
tecnológico, além de criar a possibilidade de
firmar convênios e parcerias com as
universidades
belgas
e
alemãs.
Para que ocorra tudo dentro do
planejado, algumas datas são importantes para
os participantes do evento. Os integrantes da
comitiva devem chegar à cidade de Bruxelas
até o dia 3 de junho para pernoite, pois na
manhã do dia 4 de junho todos serão
apanhados pelo ônibus para o início das visitas
às instituições de ensino superior (IES) da
Bélgica.
Ficará a cargo de cada integrante, por
meio de sua universidade, fazer a aquisição das
passagens aéreas de ida e volta, bem como sua
alimentação durante todo o evento.

Importante
Impreterivelmente até o dia 30 de março
deverá ser feito o depósito referente à cotização
individual dos participantes da comitiva para
contratação de um ônibus, que fará o percurso
nos dois países da missão. Nesse valor estão
incluídas
as
despesas
de
motorista,
estacionamento, pedágios e impostos por
circular na Bélgica e na Alemanha entre os dias
4 e 22 de junho. O pagamento é referente a
todo o itinerário, mesmo que o participante
faça parte do percurso e a desistência após o
depósito efetuado, não dará direito à
devolução de valores. Sobre as reservas de
hotéis,
nos
próximos
dias
estaremos
divulgando as informações necessárias.
IES que serão visitadas no dia 6 de junho, na
Bélgica
A comitiva da Missão Internacional da
ABRUEM visitará no dia 6 de junho pela
manhã a Universiteit Hasselt, a PHL University
College e a XIOS University College. Na parte
da tarde, ocorrerá a viagem a Liège, para
conhecer
a
Université
de
Liège.

A
Universiteit
Hasselt
é
uma
instituição com campi em Hasselt e
Diepenbeek. Sua fundação aconteceu em
1971, como Universitair Limburgs Centrum
(LUC).
Em 15 de junho de 2005, a
universidade mudou seu nome para
Universiteit Hasselt. A instituição é composta
por quatro faculdades: Direito, Ciências,
Economia Aplicada e Medicina. Atualmente,
a universidade trabalha em conjunto com a
Transnacional Universidade Limburg (TUL)
para estudos na área da Tecnologia da
Informação e Ciências Biomédicas. Ao todo,
são 3.084 alunos matriculados na instituição.

A segunda instituição visitada será a
PHL University College. A universidade conta
com 4.200 alunos e emprega aproximadamente
600 funcionários, distribuídos em quatro
campi. Na sequência da viagem, a comitiva
conhecerá as instalações da XIOS University
College. Fundada em 1995, a universidade
possui ramos de pesquisa e ensino em cinco
diferentes
áreas:
Engenharia
Aplicada,
Ciências Comerciais e Gestão de Negócios,
Educação, Nova Tecnologias e Trabalho Social.

A última instituição a ser visitada
nesse dia será a Université de Liège. Fundada
em 1817, é uma das principais universidades
públicas da Bélgica. Entre suas áreas de
ensino, estão Filosofia, Letras, Direito,
Ciências
Políticas,
Ciências,
Medicina,
Engenharia e Ciências da Computação,
Arquitetura, Engenharia Civil, Planeamento e
Urbanismo, Medicina Veterinária, Ciências
Agronômicas,
Engenharia
Biológica,
Psicologia,
Educação,
Criminologia,
Administração, Ciências Humanas e Sociais.
São 20.000 alunos matriculados e, desse total,
4.600
são
estudantes
estrangeiros.

O 50º Fórum Nacional de Reitores
A data para as reservas no Dorisol
Recife Gran Hotel, onde será realizado o 50.º
Fórum Nacional de Reitores, foi prorrogada.
Todos os participantes do evento devem
confirmar suas estadias até o dia 27 de março
(terça-feira). Fora desse período, não será
possível garantir as reservas. Para a
confirmação, é necessário entrar em contato
com a senhora Vânia Silva – Agência Shiraz
Eventos, pelo telefone (81) 3034-3370 e/ou
pelo
e-mail:
contato@shirazeventos.com,
identificando-se como participante do fórum.

O 50.º Fórum Nacional de Reitores
acontece em Recife entre os dias 23 e 26
de maio, sendo realizado pela
Universidade de Pernambuco, em
parceria com a ABRUEM. O tema central
do evento ficou definido como A
Qualidade da Educação Superior e os
Modelos de Avaliação Brasileiros. A ficha
de inscrição do fórum deverá ser enviada
até o dia 16 de maio para o email:
abruem@gmail.com.

CRUB realiza seminário nacional
O
Conselho
de
Reitores
das
Universidades
Brasileiras
(CRUB),
juntamente com a Secretaria de Educação
Superior do Ministério da Educação,
promoverá o seminário nacional O Estado da
Arte do PNE 2011-2020: o Ponto de Vista das
Instituições Universitárias. O evento acontece
no dia 19 de abril, das 9h às 13h, e pretende
reunir as representações dos segmentos e as
diversas instituições de educação superior.

A reunião do mês de abril foi
antecipada. O encontro não será mais
realizado no dia 11, e sim no dia 4 de abril
(quarta-feira), às 14 horas, na sede nova da
ABRUEM.
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