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A Associação Brasileira dos Reitores
das Universidades Estaduais e Municipais
convida a todos os interessados para parti
cipar do 54º Fórum Nacional de Reitores da
Abruem, que terá como tema central “O
Desafio da Gestão das Universidades Esta
duais e Municipais" e será realizado entre os
dias 7 a 10 de maio, na cidade de Campos
do JordãoSP.
O Fórum será organizado pela Uni
versidade de Taubaté (UNITAU) e Univer
sidade Municipal de São Caetano do Sul
(USCS) e acontecerá no Hotel Serra da Es

trela, localizado na Rua Mário Otoni Rezende, 160, Vila Capivari, Campos do Jordão, SP.
A cidade de Campos do Jordão localizase a aproximadamente 160 km da capital São
Paulo. Para os que necessitarem do traslado de São Paulo para Campos do Jordão, é necessário
que desembarquem preferencialmente no Aeroporto Internacional de Guarulhos, devido à lo
gística que será montada para o evento. Os interessados deverão enviar a sua ficha de inscrição,
com as informações dos voos, para os emails abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com,
até o dia 11 de Abril.
Para fazer a reserva no Hotel Serra da Estrela, basta ligar para (12) 36698000 ou enviar e
mail para reservas@hotelserradaestrela.com.br, identificandose como participante do evento.
Os valores acertados são: R$ 280,00 para apartamento single ou duplo, R$ 449,00 para aparta
mento triplo e R$ 539,00 para apartamento quádruplo.

Reunião Administrativa Mensal de março
No dia 12 de Março de 2014 será realizada a Reunião Administrativa Mensal da Abruem,
no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06, térreo (auditório da Associa
ção Médica de Brasília  AMBr), às 14h.
A pauta para esta reunião inclui a Viagem Internacional para a França, o 54º Fórum In
ternacional de Reitores e às 15h a presença de representantes do Santander Universidades, para
discutir um convênio com a Abruem. Ao final da reunião serão discutidos assuntos diversos.

Audiência com Presidente da Câmara dos Deputados

Está remarcada para o dia 12 de março, às 11h30, a audiência com o Presidente da
Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, na Sala de Reuniões da Presidência da
Câmara, para discutir sobre o veto da presidência que reduz para 1% a contrapartida das
Universidades Estaduais e Municipais para repasse de recursos da União.

Viagem Internacional para França  confirmação

Após receber as inscrições para a viagem internacional à França, que ocorrerá
no período de 26 de maio a 06 de junho de 2014, a Abruem, através de uma
agência de turismo, está contratando um ônibus para que esteja à serviço da
comitiva, para o translado interno e externo entre as cidades de Bordeaux,
Toulouse, Lyon e Paris, garantindo assim mais conforto e segurança para os
participantes.
O valor total da contratação será dividido entre o número de inscritos para a
viagem, e foi informado por email para os participantes da comitiva. Este va
lor deverá ser depositado IMPRETERIVELMENTE até o dia 17 de março, na
conta da Abruem, Banco do Brasil, Agência 00302, Conta 12.7444, para
que possamos efetuar o pagamento e ter o preço garantido.
As reservas nos hotéis (Mercure Chateau Chartrons em Bordeaux 4* –
Mercure Centre Wilson em Toulouse 4* – Mercure Lyon Part Dieu em
Lyon 4* e Mercure Paris Vaugirard em Paris 4*, para todo o período
(26/05 a 06/06) estão sendo providenciadas. O valor aproximado
dos hotéis também já foi divulgado por email, e a forma de pa
gamento será informada em breve.

Conferência Internacional Propriedade Intelectual e
Inovação na Indústria da Tecnologia da Informação e
Comunicação
Nos dias 19 e 20 de Março de 2014 será realizado na cidade do Rio de Janeiro – RJ a Con
ferência Internacional Propriedade Intelectual e Inovação na Indústria da Tecnologia da Infor
mação e Comunicação. O evento será realizado das 9h às 18h, no Centro de Convenções do
Edifício Sede da FIRJAN, localizado na Av. Graça Aranha, 1  Centro.

Programa de Bolsas para Pós Graduação na Coréia do Sul

Estão abertas as inscrições para o Programa de Bolsas de Estudo do Governo da Repúbli
ca da Coreia do Sul, para alunos de pósgraduação 2014. A bolsa é relativa a um período de três
anos para mestrado e quatro anos para doutorado.
Os interessados devem ser cidadãos brasileiros, filhos de pais brasileiros, ter menos de 40
anos de idade, gozar de boa saúde tanto física quanto mental, ter até 31 de agosto de 2014 o di
ploma de graduação ou mestrado, obter média de aproveitamento de pelo menos 80% da última
instituição, possuir excelente domínio da língua inglesa (preferencialmente com certificado de
conclusão de curso ou proficiência) e não ter recebido previamente uma bolsa de estudos do go
verno da Coreia.
Todos os documentos devem ser enviados até o dia 14 de março de 2014, para A/C As
sessor (a) de Relações Públicas da Embaixada da República da Coreia, SEN – Av. das Nações,
Lote 14 – Asa Norte, CEP: 70800915, BrasíliaDF.
Mais informações no site oficial: www.studyinkorea.go.kr

