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Confira a agenda da Associação para esse ano em prol do desenvolvimento da
Educação Superior no país

A Associação Brasileira dos Reitores

Na Coréia do Sul, o Programa tem

das Universidades Estaduais e Municipais

como parceiro o Study in Korea. Esse órgão é

algumas ações que serão desenvolvidas

pelo Ministério da Educação, Ciência e

(ABRUEM) volta às atividades e já divulga
nesse ano. No próximo dia 20 de fevereiro,
quartafeira, a partir das 14h, acontece a
primeira reunião administrativa mensal na
sede

da

ABRUEM

em

Brasília.

O prédio fica no Setor de Clubes

Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto

uma instituição governamental subsidiada
Tecnologia da Coréia, e tem entre suas ações a
mobilidade de estudantes estrangeiros para
integrarem

as

universidades

coreanas,

ampliando sua cooperação e intercâmbio
internacional.

Em parceria com o Programa brasileiro,

06, 3º andar – sede da Associação Médica de

o Study in Korea oferece oportunidades para

constam na pauta estão os preparativos para

universidades coreanas – Korea University,

Brasília (AMBr). Entre os assuntos que

o 52º Fórum Nacional de Reitores, que nessa
edição será realizado no período de 17 a 20
de abril de 2013, na cidade de São Luís, MA,
em parceria com a Universidade Estadual do
Maranhão

(UEMA).

Outro assunto que integra a pauta é a

Missão

Internacional

desse

ano

da

Associação que deverá ser realizada de 17 a
28 de junho. O destino escolhido foi a Coréia

graduação

sanduíche

nas

melhores

KAIST, Sogang University, Seoul National
University,

SungKyunKwan

University,

Yonsei University, Pohang University of

Science and Technology, Hanyang University,
University of Science & Technology, Ewha
Womans University, Soongsil University e
ChungAng University nas áreas prioritárias
do Programa.

As oportunidades disponíveis, bem

do Sul. A sugestão partiu do presidente do

como as informações de como ingressar nas

Científico e Tecnológico (CNPq), Glaucius

site do CsF  Korea. Acesse também, o Guia

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Oliva. A ideia é estreitar os laços para o

desenvolvimento da cooperação entre os

dois países no programa Ciências Sem
Fronteiras.

universidades coreanas estão disponíveis no

com informações das Universidades e áreas

de estudos disponíveis. Todo o apoio a essa
iniciativa está sob a supervisão de Daniel
Fink,

Conselheiro em Ciência e Tecnologia

da Embaixada do Brasil na Coréia do Sul.

Também fazem parte da pauta e serão

discutidos na reunião a solicitação de

cooperação das universidades filiadas e a
Universidade de Gana. O pedido partiu de

um ofício enviado pela Senhora Irene Vida
Gala, Embaixadora do Brasil em Gana; A
indicação de dois representantes para o

Comitê Assessor de Gestão de Identidade –
biênio 2013/2015; O evento de Cooperação

Latino Americana de Redes Avançadas,
Cartagena das Índias, que será realizado
entre 08 e 09 de julho e o Convênio
Sony/ABRUEM.
Para

participar

da

reunião

é

necessário confirmar presença até o dia 15

de Fevereiro pelo telefone (61) 34478663, ou
pelo email abruem@gmail.com.

Outros avisos

- A secretaria da ABRUEM também voltou aos
trabalhos nessa semana. Os contatos podem ser
estabelecidos através do telefone (61) 3447-8663
ou
pelo
e-mail
abruem@gmail.com;
- Além disso, no próximo dia 06 de março haverá
outra reunião administrativa da ABRUEM. Nos
próximos informativos divulgaremos a pauta do
encontro que também será realizado em Brasília.
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