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Câmara de Internacionalização pede
sugestões para o Acordo de Cooperação para
o Programa de Mobilidade ABRUEM para
Estudantes de Graduação
A Câmara de Internacionalização da Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), presidida pelo Reitor Julio Cezar Durigan
(UNESP), está recebendo sugestões de alterações e confirmações de interesse sobre o programa
até o dia 23 de agosto, pelos emails: abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.
O Programa de Mobilidade ABRUEM para Estudantes de Graduação contém várias
cláusulas para ser executado pelas Instituições filiadas. O Acordo será assinado no 53º Fórum
Nacional de Reitores, em Foz do Iguaçu, dando início às mobilidades já no primeiro semestre de
2014.

ABRUEM assina acordo com a Associação Americana
de Faculdades e Universidades Estaduais
No dia 25 de julho, na cidade de Baltimore  Estados Unidos, a ABRUEM firmou um
Acordo de Cooperação com a Associação Americana de Faculdades e Universidades Estaduais,
a AASCU. O convênio consiste em auxiliar as faculdades e universidades associadas à ABRUEM
e à AASCU a identificarem programas de intercâmbio docente e discente; explorar estratégias
que trarão benefícios mútuos as duas Associações; criar oficinas, seminários e conferências nos
dois países para que se desenvolva familiarização do ensino superior entre o Brasil e Estados
Unidos. Durante a cerimônia de
assinatura do convênio, a
ABRUEM foi representada pelo
Professor José Guido Corrêa de
Araújo, Assessor de Relações
Internacionais da UPE e Membro
da
Câmara
de
Internacionalização
da
Associação.

Reitores se reúnem, nessa quartafeira, com o Ministro
da Educação
No dia 14, quartafeira, às 10 horas os reitores filiados à ABRUEM, comparecerão a
audiência marcada pelo Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Henrique Alves com o
Ministro da Educação Aloizio Mercadante, na sala de reuniões da Presidência da Câmara, com o
intuito de fortalecer as reivindicações das universidades filiadas à Associação. No mesmo dia, às
08h30min, o Deputado Alex Canziani – membro da Comissão de Educação – oferecerá um café
da manhã no Salão Vip, 10º andar, anexo IV, da Câmara dos Deputados.

