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Cerimônia de posse da nova diretoria da Abruem
A diretoria da Abruem para
o biênio 2014/2016 toma posse
no dia 13 de agosto, às 11h30,
no auditório da Associação Mé
dica de Brasília, SCES, Trecho
03, Conjunto 06, Brasília DF. A
nova diretoria foi eleita durante
a reunião do Conselho Pleno,
que foi realizada no 54º Fórum
Nacional de Reitores da Abru
em, em Campos do Jordão – SP.
A presidente e o vicepresiden
te eleitos para os próximos dois
anos são a Reitora da UESC,
Profª Adélia Maria Carvalho de
O atual Presidente da Abruem Reitor Carlos Fernando de Araújo Calado (UPE), a Reitora
Melo Pinheiro, e o Reitor da
Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro (UESC) e o Reitor Aldo Nelson Bona (UNICENTRO).
UNICENTRO, Profº Aldo Nel
son Bona, respectivamente. Maiores informações e confirmações de presença devem ser envia
das para abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com, até o dia 08 de agosto.

Notícias da Embaixada do Brasil na França
A Embaixada do Brasil na França divulga um boletim com várias informações de inscrições e editais.
 As inscrições para obter o certificado de proficiência em português para estrangeiros já es
tá aberto, e as inscrições vão até o dia 14 de agosto. As avaliações serão escritas e orais, podendo
atribuir quatro níveis de certificação: intermediário, intermediário superior, avançado e avançado
superior. As provas serão realizadas de 22 a 24 de outubro. As universidades credenciadas são:
Université Sorbonne Nouvelle – Paris III, Université Paul Valéry Montpellier III, Université Paris
Ouest Nanterre La Défense, Université de Nantes, Université de Poitiers, Université Blaise Pascal
(Clermont II). Mais informações no site: http://portal.inep.gov.br/celpebras.
 Doutorandos brasileiros poderão participar de uma pesquisa em conjunto com a empre
sa Vibratec, situada em Écully, na região de Lyon, França. Os doutorando serão recebidos por
meio do Programa CifreBrasil e O candidato poderá hospedarse nas instalações da VibraTec,
em Écully. A temática da pesquisa será o estudo experimental e digital de solicitações dinâmicas

induzidas pela passagem de um fluido pesado através de singularidades de redes tubulares. As
candidaturas devem ser enviadas para : recrutement_vtc@vibratec.fr. E o edital pode ser encon
trado em: http://educbr.fr/editalabertoparateseemconjuntocomaempresavibratec/.
Será realizado em Paris, nos dias 15 e 16 de setembro, o II Fórum Franco Brasileiro do
Ensino Superior e Pesquisa, organizado em parceria dos Ministérios da Educação e da Ciência,
Tecnologia e Informação do Brasil com o Ministério da Educação Nacional, Ensino Superior e
Pesquisa francês. O encontro visa articular e monitorar programas e atividades de cooperação
bilaterais no campo do ensino superior e da pesquisa. A primeira edição do Fórum foi realizada,
em novembro de 2009, em Brasília.

