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A Coréia do Sul foi o país escolhido
pela Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) como o destino para a sua
próxima Missão Internacional. O evento será
realizado de 17 a 28 de junho. A sugestão
partiu do presidente do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), Glaucius Oliva. A ideia
é estreitar os laços para o desenvolvimento
da cooperação entre os dois países no
programa Ciências Sem Fronteiras.

Nesse sentido, o Governo da
República da Coréia, por meio de sua
Embaixada em Brasília, tornou pública a
divulgação do Programa de Bolsa de
Estudos para Alunos de PósGraduação
2013. O objetivo do programa é
proporcionar aos alunos de várias
nacionalidades a chance de realizar
graduação em instituições de ensino na
Coréia do Sul. O programa visa promover o
intercâmbio acadêmico e fortalecer os laços
de amizade entre os países, intuito
fortemente estabelecido nas Missões
Internacionais já realizadas pela ABRUEM.

Do número de vagas disponíveis, são
três candidaturas via Embaixada. O
interessado deve escolher três universidades

da lista de 60 universidades disponibilizadas
pelo NIIED. Já as candidaturas via
Universidade são em um total de cinco vagas,
sendo que o interessado deve indicar apenas
uma universidade da lista. Vale ressaltar que
os candidatos devem optar submeter a
documentação via Embaixada ou diretamente
para a universidade. Aqueles que se
candidatarem pelas duas vias estarão
automaticamente desclassificados.

Os documentos deverão ser enviados à
Embaixada da Coréia até a data limite de 20
de março de 2013. Esta data não se refere à
data de postagem, e sim à data limite de
chegada dos documentos à Embaixada.

Para maiores informações sobre as
universidades, contatos e formulários de
inscrição entrar no site oficial
www.studyinkorea.go.kr. No quadro
“Notice”, clique no link: “[GKS] 2013 KGSP
Program for International Students for
Graduate Courses 20130204” e baixe os
documentos.
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Fique por dentro do Calendário da ABRUEM

Com a volta das atividades em 2013, a ABRUEM já divulgou seu calendário
para esse ano. No dia 20 de fevereiro acontece a primeira Reunião Administrativa da
Associação. Em março, mais especificamente no dia 06, ocorre o segundo encontro
para decidir os assuntos da ABRUEM. O 52º Fórum Nacional de Reitores, que será
realizado em São Luís – MA, em parceria com a Universidade Estadual do
Maranhão, terá início no dia 17 e segue até o dia 20 de abril.

No mês de maio, no dia 08, será realizada outra Reunião Administrativa. Em
junho o mês é destinado para a Missão Internacional da Coréia do Sul. Nos dias 10 de
julho, 07 de agosto e 11 de setembro acontecem outras Reuniões administrativas da
ABRUEM. O 53º Fórum Nacional de Reitores, que terá como sede a cidade de Foz do
Iguaçu – PR, ainda não tem data definida. O que se tem previsão é de que ele seja
realizado em Outubro. Na reta final do ano, em 13 de novembro haverá a penúltima
Reunião Administrativa. O encerramento das atividades acontece no dia 11 de
dezembro.




