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Presidente da
ABRUEM participa
de evento sobre
Internacionalização
O

presidente

da

Associação

Brasileira dos Reitores das Universidades

Estaduais e Municipais (ABRUEM) e reitor

da Universidade Estadual de Ponta Grossa

Paraguai,

Gerónimo

Manuel

Laviosa

González, que esteve representando a Rede
Zicosur.

Além disso, o evento contou com a

(UEPG), João Carlos Gomes, participou da

participação de pesquisadores de diversos

Internacionalização

Estados Unidos da América e Alemanha. A

terceira

edição

do

Seminário

das

Instituições

de

de

Ensino Superior do Paraná (SiiesPR). O
evento ocorreu na Universidade Estadual do

CentroOeste (UNICENTRO), que ocorreu
nos dias 14 e 15 de maio nos campi Cedeteg
(Guarapuava)

e

de

Irati.

O reitor João Carlos Gomes compôs a

mesa de abertura da atividade juntamente
com inúmeras autoridades, dentre elas os

países, como Portugal, Paraguai, Espanha,
iniciativa foi criada buscando a aproximação

dos dirigentes, pesquisadores e estudantes,
criando um ambiente propício à reflexão

sobre a educação internacional e as políticas

favoráveis às mobilidades docente e discente,
além de fortalecer as redes internacionais de
pesquisa e cooperação.

Frente a esses objetivos, o reitor e

reitores da UNICENTRO, Aldo Nelson

presidente da ABRUEM João Carlos Gomes

Maringá (UEM), Júlio Santiago Prates Filho;

em prol da melhora da qualidade do ensino

Bona, e da Universidade Estadual de
dos

vicereitores

das

universidades

estaduais do Oeste do Paraná (Unioeste),
Carlos Alberto Piacenti, e do Norte do

Paraná (Uenp), Rinaldo Bernardelli; também
esteve

presente

Universidade

o

Nacional

vicereitor
do

Leste

da

do

palestrou destacando o papel da Associação
superior

nas

instituições

estaduais

e

municipais. Na sua fala ele destacou aspectos
como a mobilidade, a internacionalização e o

perfil da atuação da ABRUEM nesse sentido.

Marca da ABRUEM

Foi

conseguido,

sem

custo,

a

publicação do registro de marca mista da
ABRUEM na classe. NCL (10) 41. Feito isso,
iniciase um prazo de 60 dias para eventuais
oposições

de

terceiros.

A

próxima

publicação ocorrerá, caso o processo tenha
andamento normal, entre dois e cinco anos.
O

pedido

de

registro

foi

solicitado

diretamente junto ao INPI. Isso garante a
defesa de todas os direitos e conquistas

angariadas em cima da marca ABRUEM e a
sua representatividade em todo o país e no
exterior.

IES que serão visitadas na Coréia
do Sul

A partir deste informativo, iremos

apresentar
visitadas

as

na

universidades

Missão

que

serão

Internacional

da

ABRUEM que ocorrerá entre os dias 17 e 28
de junho. No total, serão nove instituições de
ensino

superior

visitadas.

KOREA UNIVERSITY
Korea University é uma universidade

privada de pesquisa localizada em Seul, na
Coréia do Sul. É uma das universidades

CEU, uma sigla histórica utilizada na Coréia

do Sul para se referir a Universidade
Nacional de Seul, Universidade da Coreia e
Universidade Yonsei, que são consideradas
as três universidades mais prestigiadas do

país. Fundada por Lee YongIk, na cidade
atual de Susong em 1905, a escola mudouse
para a ANAM em 1934. A universidade é
uma das mais antigas instituições de ensino

superior na Coréia do Sul. O corpo discente
é composto por mais de 20.000 alunos de

graduação e 5.000 alunos de pósgraduação.
Abrangência acadêmica da universidade é
extensa, com seus 56 departamentos e mais

de 1.400 membros do corpo docente em

tempo integral. A Universidade é uma
instituição

de

pesquisa

composta

por

dezesseis faculdades de graduação e pós

graduação de vinte divisões. A instituição é
notável na história da Coréia do Sul por ser
a primeira a oferecer programas acadêmicos

de várias disciplinas, como direito, economia
e jornalismo. Destaque para sua faculdade
de Direito, que é considerada uma das mais
prestigiadas

do

país.

SUNGKYUNKWAN
UNIVERSITY
Foi fundada em 1398 como o maior

instituto nacional de educação nos primeiros

anos da Dinastia Joseon da Coréia. Como a universidade mais antiga da Ásia Oriental, tem

fomentado líderes da sociedade coreana há mais de 600 anos. Agora Sungkyunkwan University
(também conhecida como SKKU ou simplesmente Seongdae) é uma universidade privada em Seul. A

universidade tem dois campi: o Humanidades e Ciências Sociais no campus Myeongnyun Dong,
Jongnogu no centro de Seul , e do Campus de Ciências Naturais em Cheoncheon Dong, Jangan Gu ,
Suwon . O significado literal de "Sungkyunkwan" é "uma instituição para a construção de uma
sociedade harmoniosa dos seres humanos perfeitos". Dezoito escolas e três faculdades oferecem graus
em nível de bacharelado, e doze escolas de pósgraduação conferem vários graus, tanto os mestres e
os níveis de doutorado.
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