57º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
A Associação Brasileira de Reitores
das Universidades Estaduais e Munici
pais, ABRUEM, convida a todos a partici
par do 57º Fórum Nacional de Reitores da
ABRUEM, que será realizado entre os di
as 07 a 10 de outubro, no Anfiteatro do
NEAD  Núcleo de Ensino a Distância da
UNESP, Rua Dom Luiz Lasagna, 400 –
Ipiranga, São Paulo, SP.
Com a promoção desta Associação
e a Realização da UNESP, este evento
contará com a apresentação das Câmaras
Técnicas da ABRUEM relatando suas atividades, perspectivas e propostas.
Foram reservados 40 apartamentos no Novotel Jaraguá e no Hotel Boulevard São Luis, 45
apartamentos Standard e 35 apartamentos Superior, cujos valores serão mantidos até o dia 30 de
julho. A ficha de inscrição foi enviada por email e também estará disponível para download no
Site da ABRUEM (www.abuem.org.br) e deve ser devolvida preenchida com as informações de
voos até o dia 11 de setembro.
Reservas e Informações:
Novotel Jaragua  Rua Martins fontes, 71 – Bela Vista
Reservas: (11) 28027000 ou reservas.novoteljaragua@accor.com.br
Hotel Boulevard São Luís  Av. São Luiz, 234 – Centro
Reservas: (11) 36388500 ou reservas@hotelboulevard.com.br

Reunião Técnica da Câmara de Internacionalização
A ABRUEM, por intermédio da Câmara de Internacionalização e Mobilidade, realizará
uma Reunião Técnica Institucional do Programa de Mobilidade Nacional, nos dias 13 e 14 de ju
lho, na sede da Reitoria da UNESP  Rua Quirino de Andrade, 215, São Paulo, SP.
A Reunião Técnica terá como objetivo nivelar as informações, aprofundar as discussões
acadêmicas, promover ações de divulgação do Programa de Mobilidade Nacional  PMN, lança
do em 2014, visando promover o intercâmbio de estudantes de graduação das instituições pú
blicas estaduais e municipais filiadas a ABRUEM, dentro no âmbito dos estados da federação.
Desta forma, a presença dos Reitores, bem como a dos Assessores de Relações Internacionais e a
dos PróReitores de Graduação, tornase essencial para o avanço do programa.

PROGRAMAÇÃO
SEGUNDA FEIRA, DIA 13/07

TERÇA FEIRA, DIA 14/07

14h Abertura
Prof. Julio Durigan  Reitor da UNESP
Prof ª . Adélia Pinheiro  Presidente da
ABRUEM , Reitora da UESC

9h Graduação e Mobilidade
Prof. Paulo Sergio Wolff  Reitor da
UNIOESTE
Presidente da Câmara de Graduação da
ABRUEM

15h Internacionalização Universitária
Prof. José Celso Freire Junior  Assessor de
Relações Externas da UNESP
A questão da Internacionalização em Casa

16h Mobilidade Nacional
Prof. Gilson Scharnik  Coordenador Geral de
Relações Internacionais da UEG
O material de divulgação da Universidade
Apontamentos dos Editais 20142015

10h Grupo de Trabalho da Mobilidade
Nacional
A questão do reconhecimento de créditos
Os rankings e a preparação das universidades
para participar
12h Encerramento

Missão Internacional da ABRUEM no Canadá
Na última sextafeira, 26 de junho, encerrouse a Missão Internacional da ABRUEM 2015,
que percorreu oito cidades canadenses. Ao todo, foram 13 dias de programação e mais de 20 lo
cais visitados, começando na cidade de Montreal e encerrando em Calgary.
A viagem foi uma realização desta Associação, em conjunto com a Embaixada do Canadá,
a organização da Universities Canada e a organização logística da PanAmerican Business. Du
rante a programação, a Comitiva foi recebida por autoridades Canadenses, e visitou universida
des que são destaque no cenário do Ensino Superior Inernacional.
As Missões Internacionais da ABRUEM são uma oportunidade para que as IES afiliadas
firmem acordos e conheçam universidades internacionais, promovendo a mobilidade de alunos
de graduação e pós graduação.
As fotos, todos os Informativos Especiais da Missão, a programação e as palestras de to
dos os dias poderão ser encontradas em breve no site da ABRUEM: www.abruem.org.br

11º Prêmio Santander Universidades
Comunicamos que estão abertas as ins
crições para o 11º Prêmio Santander Univer
sidades, que incentiva ideias e projetos de
alunos, professores, pesquisadores valori
zando a gestão das Instituições de Ensino Su
perior no Brasil. As inscrições vão até o dia
17 de setembro e estão disponíveis no site:
www.santander.com.br/universidades.
A
cerimônia de Premiação acontece no dia 12
de novembro.
Neste ano o concurso apresenta algumas
novidades:
 Prêmio Santander Ciência e Inovação: Agronegócios, na categoria de Biotecnologia.
 Prêmio Santander Empreendedorismo: Soluções em Meios de Pagamento  o autor des
te projeto ganhará R$ 100 mil, 1 bolsa na Babson College e Mentoria para aceleração do negócio.
 Novas categorias do Prêmio Guia do Estudante – Destaques do Ano: Apoio ao Aluno,
Captação de Recursos, Empregabilidade e Interdisciplinaridade.

Sistema Nacional de Educação
Foi enviado por email o texto da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino 
MEC sobre o tema "Instituir um Sistema Nacional de Educação: agenda obrigatória para o país.
Tratase de um documento ainda conceitual, validado pelo Ministro Renato Janine Ribeiro, cujo
objetivo é provocar discussões em todo o país, como mais um passo na construção da proposta
a ser encaminhada ao Congresso Nacional. Solicitamos aos reitores que nos enviem as sugestões
até o dia 31 de julho de 2015.

X Encuentro Internacional de Investigadores
Por solicitação da Rede Latinoamericana de Cooperação Universitária  RLCU divulga
mos o X Encuentro Internacional de Investigadores, que se realizará em novembro 2015, na ci
dade de Buenos Aires, Argentina.
Para maiores informações, encaminhar email para a Secretária Executiva da RLCU, Sra.
Estela De Villa, no email: estela.devilla@ub.edu.ar.

