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51.º Fórum Nacionalde Reitores começano próximo dia 17
Uma realização da Universidade do

Estado de Santa Catarina (UDESC) em parceria
com a Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM),
a próxima edição do Fórum Nacional de Reitores
acontece de 17 a 20 de outubro de 2012, em
Florianópolis. O tema principal dessa edição será a
regulamentação do financiamento federal para as
IES estaduais e municipais, que contará com a
apresentação das câmaras da ABRUEM –
Extensão, Graduação, PósGraduação,
Internacionalização, EAD/UAB e Saúde.

É importante lembrar que os hotéis já estão
disponíveis para reservas. Os interessados devem
enviar um email para reservas@hmar.com.br ou
ligar para (48) 32661949 e solicitar sua
hospedagem para o evento. O bloqueio dos
apartamentos está garantido até o dia 1.º de
outubro. A ficha de inscrição e outras informações
sobre o valor das hospedagens podem ser
acessadas no site da ABRUEM
(www.abruem.org.br).
Reunião com o ministro conselheiro da Coreia do

Sul
Está marcada para 26 de setembro, próxima

quartafeira, uma reunião com o ministro
conselheiro da Coreia do Sul, Heechul Kim. O

encontro ocorrerá às 14h, em Brasília, na
Embaixada da Coreia do Sul no Brasil.

O motivo da visita é estabelecer um
primeiro contato para apresentar o interesse da
Abruem em ter a Coreia do Sul como destino da
próxima Missão Internacional da associação. Todo
ano a ABRUEM organiza uma viagem
internacional, com o objetivo de conhecer o
cenário educacional, científico e tecnológico do
país visitado. Em anos anteriores, já foram
visitados países como China, Chile, Cuba, Itália,
Espanha, Portugal, Alemanha e Bélgica, firmando
convênios e intercâmbios com as instituições de
ensino superior brasileiras.

A Coreia do Sul faz parte da lista de países
que constam no programa Ciência sem Fronteiras,
do governo federal. Existem vagas disponíveis
para esse país em graduações e pósgraduações
sanduíche. Após a conversa com o ministro da
Coreia do Sul, a intenção é expor o que ficou
acertado já na próxima edição do Fórum de
Reitores.

CRUB realiza reunião com Assessorias
Internacionais das IES

No próximo dia 26, das 9h30 às 17h, estarão
reunidos na sede provisória do Conselho de
Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) os



coordenadores e assessores de relações
internacionais das instituições de ensino superior
associadas ao CRUB. A ideia é estabelecer um
diálogo que promova o debate e a troca de
experiências que venham a aproximar os
profissionais da área. A sede provisória do CRUB
fica no prédio da Associação Médica de Brasília –
AMBr, 3.º andar, Setor de Clubes Esportivos Sul,
Trecho 3, Conjunto 6, Brasília – DF.

Situação dos convênios do Sistema
UAB/SICONV

Foi liberada pela Coordenação de

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior –
Capes –, por meio da Diretoria de Educação a
Distância, a lista com a situação dos convênios
para repasse de recursos às universidades
estaduais integrantes do sistema Universidade
Aberta do Brasil (UAB), pelo Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse do Governo
Federal (SICONV). Segue a relação dos processos
referentes às filiadas da ABRUEM.
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