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ABRUEM indica reitores para compor
comissão juntamente com o MEC
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
(Abruem) indicou três reitores para integrar o grupo de trabalho do Ministério da Educação que
irá analisar a proposta de participação do Governo Federal no financiamento das Universidades
Estaduais e Municipais. São eles: Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro – UESC; Aldo Nelson
Bona – Unicentro e Antonio Guedes Rangel Junior – UEPB. A proposta consiste nos estudos
feitos pelo Professor Paulo Godoy, onde pede a inclusão das universidades estaduais e
municipais no orçamento da União, com repasses proporcionais a 10% do valor investido pelo
governo por aluno/ano nas universidades federais. O que representaria um valor estimado de
R$
2
mil
por
acadêmico
matriculado
nas
IES
estaduais
e
municipais.

Assembleia Extraordinária do Conselho Pleno da
ABRUEM
O Presidente da Abruem, Carlos Fernando de Araújo Calado, convoca todos os reitores
para uma Assembleia extraordinária do Conselho Pleno, que acontecerá no dia 13 de novembro,
as 14 horas, no SCES Trecho 03, Lote 06, na cidade de Brasília, DF. Para tratar de alteração
estatutária, em conformidade com o previsto no Estado Social da Abruem.

UNITAU e USCS sediarão Fórum Nacional de Reitores
no 1º semestre de 2014 e UECE no 2º semestre
A Universidade Estadual do
Ceará (UECE) manifestou interesse em
sediar o 55º Fórum Nacional de
Reitores da Abruem, no 2º semestre de
2014, tendo sido aprovada pelo
Conselho Pleno durante a reunião
plenária,
em
Foz
do
Iguaçu.
O 54º Fórum ocorre no 1º
semestre de 2014, com data a ser
confirmada e se realizará na cidade de
Campos do Jordão, SP, e será
organizado pelas universidades de
Taubaté (UNITAU) e Municipal de São
Caetano do Sul (USCS). Já o 55º Fórum
deverá acontecer na cidade de
Fortaleza  CE.

Ciência sem Fronteiras abre chamada para estudos no
Canadá
Cerca de 4.000 estudantes brasileiros escolheram o Canadá como seu destino de estudos
para o Ciência sem Fronteiras, com expectativa de 7.000 alunos até janeiro, fazendo do Canadá o
segundo maior parceiro no programa. Os estudantes brasileiros terão oportunidade de uma
experiência única em um país bilíngue, que oferece elevado padrão de educação com inovadoras
e
abundantes
instalações
para
a
realização
de
pesquisas.
O programa Ciência sem Fronteiras abre inscrições, até 29 de novembro, para graduação
sanduíche no Canadá. Na graduaçãosanduíche, o estudante começa e termina o curso no Brasil,
mas passa um período intermediário de até 18 meses no Canadá, para aperfeiçoamento. As
chamadas para o Canadá serão para as universidades vinculadas ao CBIE ou ao consórcio
CALDO. Estas instituições assinaram acordos com o Governo do Brasil e lançaram chamadas
para receberem estudantes brasileiros em programas que incluem até três componentes 
formação em línguas (inglês ou francês), estudos acadêmicos ou de pesquisa em uma instituição
canadense e estágios em laboratórios de pesquisa ou no setor privado.
O Consórcio das Universidades de Alberta, Laval, Dalhousie e Ottawa  CALDO é
composto por quatro das principais universidades de pesquisa canadenses que compartilham
um compromisso com a educação internacional e com a mobilidade acadêmica. O consórcio
abrange 160 centros de pesquisa, 85 institutos e 6.000 professores reconhecidos
internacionalmente, que possuem mais de 500 programas de pesquisa no Canadá, com opções
de ensino em todos os níveis, da graduação ao pósdoutorado. Para mais informações acesse:
http://www.canadainternational.gc.ca/brazilbresil/studyetudie/swbssf.aspx?lang=pt

