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Comitiva Abruem para a França
A Comitiva Abruem para a França inicia suas atividades nesta segundafeira, dia 26, em

Paris. Na edição passada já falamos sobre a cidadeluz, e hoje, mostraremos um pouco sobre
outras duas cidades por onde os integrantes da comitiva passarão: ClermontFerrand e Toulou
se. Na próxima edição, informações sobre a última cidade a ser visitada: Bordeaux. A viagem
acontecerá entre os dias 26 de maio a 07 de Junho de 2014.

CLERMONT- FERRAND

Clermont-Ferrand é uma cidade com mais de
2000 anos de história, mas somente no principio do
século XX é que tem realmente aparecido na vida
econômica francesa, graças à indústria dos pneus da
empresa mundialmente conhecida Michelin.

Além de oferecer trabalho na indústria, no co-
mércio, e nos serviços, oferece também a possibi l ida-
de de um ensino de alta qualidade com duas grandes
universidades: a Université d'Auvergne (Clermont I ) e
a université Blaise-Pascal (Clermont 2). É um polo
universitário que faz de Clermont-Ferrand a 1 6ª cida-
de francesa em matéria de ensino, com cerca de 40
000 estudantes.

A cidade possui um aeroporto, que se situa na
comunidade de Aulnat. É uma cidade com uma cultu-
ra riquíssima e com monumentos diversos, como a
catedral Notre-Dame-de-l 'Assomption e a basíl ica ro-
mânica de Notre-Dame-du-Port.

Informações úteis:
Idioma: Francês

Moeda: Euro

Clima: Temperado, com verão relativamente

fresco (entre 24º C e 30º C) e inverno suportável

(mínimas de 1 º C a 3º C).

População: 1 39 860

Voltagem: 220V

Código local: +33 04

TOULOUSE

O nome desta cidade deu origem aos nomes das localidades de Tolosa, em Portugal e Tolosa,
na Espanha. Ela é chamada a cidade rosa em razão da cor do principal material de construção tradici-
onal local.

A população da cidade aumenta principalmente graças a um saldo migratório muito positivo, a
um posicionamento geográfico interessante (cl ima, montanha, mar) e a uma reputação e imagem bas-
tante positiva (qualidade de vida, variação das formações profissionais e universitárias, posicionamento
socioeconômico das indústrias e dos serviços tais a aeronáutica, o espaço e eletrônica).



Audiência Pública de Revalidação e
Reconhecimento de Títulos

Por solicitação do Pre
sidente da Câmara de Educa
ção Superior doConselho
Nacional de Educação Conse
lheiro Gilberto Garcia e o,
Presidente da Comissão de
Revalidação e Reconhecimen
to de Títulos, Conselheiro
Sérgio Franco, divulgamos
convite para uma Audiência
Pública que tratará da revali
dação de diplomas de cursos
de graduação e do reconheci
mento de diplomas de pós
graduação stricto sensu (mes
trado e doutorado).

Informações úteis:

Idioma: Francês

Moeda: Euro

Clima: Temperado, com verão relativamente

fresco (entre 24º C e 30º C) e inverno suportável

(mínimas de 1 º C a 3º C).

População: 1 21 8 1 66

Voltagem: 220V

Código local: +33 05




