58º Fórum Nacional
de Reitores da
ABRUEM
Pousadas Selecionadas

O 58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
acontece nos dias 18 a 21 de maio de 2016, em Pirenópolis
GO. O evento é uma promoção desta Associação com a re
alização da Universidade Estadual de Goiás – UEG e da
Universidade de Rio Verde – UniRV.
Para este encontro foram bloqueados 60 apartamen
tos em quatro pousadas, cujas reservas deverão ser efetua
das até o dia 18 de março, informando o código:
“ENCONTRO DE REITORES UEG”. Os valores para re
servas foram informados por email.
Informamos que haverá traslado do Aeroporto de
Brasília para a cidade de Pirenópolis. A Ficha de Inscrição
foi enviada por email, e solicitamos a devolução com as
informações dos voos até o dia 02 de maio. A programação
do evento está sendo elaborada e será encaminhada poste
riormente.

Pousada Casarão
19 apartamentos
Contato: (62) 33312662
www.casaraovillaimperio.com.br
Pousada Arvoredo
14 apartamentos
Contato: (62) 33313479
www.arvoredo.tur.br
Pousada Pouso, Café e Cultura
12 apartamentos
Contato: (62) 33313647
www.pousocafeecultura.com.br
Pousada Mandala
15 apartamentos
Contato: (62) 33313715
www.hotelpousadamandala.com.br

Encontro com Decanos das Faculdades Canadenses
Acontece no dia 02 de dezembro, na Universidade de Brasília, UnB, o Encontro com os
Decanos Canadenses "BrazilCanada Symposium on University Research and Education in
Agriculture". O Simpósio tem como objetivos: permitir maior contato entre a ACFAVM 
Association of Canadian Faculties of Agriculture and Veterinary Medicine e representantes de
universidades brasileiras, que oferecem programas agrícolas e as instituições de pesquisa
associadas; e discutir, coletivamente, as questões e oportunidades relacionadas com atuais e
potenciais colaborações, nas áreas de pesquisa, ensino de pósgraduação e ensino de graduação.

Haverá sessões específicas sobre a pesquisa, bem como ensino de pósgraduação e de
graduação, nas várias dimensões da agricultura. Cada uma destas sessões vai começar com
apresentações de representantes de organizações participantes (aproximadamente 10 minutos
por organização), que irão fornecer uma visão geral dos seus membros, a atual natureza das
suas atividades, suas perspectivas e visão com relação as tendências locais e globais emergentes,
bem como os seus interesses em fortalecer colaborações internacionais (especificamente entre o
Brasil e o Canadá). Em seguida, a sessão será aberta para discussão geral, na qual as instituições
participantes podem levantar quaisquer perspectivas especificas. As participações devem ser
confirmadas até o dia 27 de novembro, por intermédio do email da ABRUEM:
abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.

Programa de Mobilidade da ABRUEM
Através do Programa de Mobilidade Na
cional da ABRUEM, alunos de graduação das
IES afiliadas podem fazer intercâmbio de no
mínimo 6 (seis) meses e no máximo de 12 (do
ze) meses em outra Instituição estadual ou
municipal afiliada à ABRUEM, obedecendo
aos requisitos obrigatórios publicados nos edi
tais de seleção. A Mobilidade é uma forma de
integração entre as instituições afiliadas, e uma
oportunidade para os estudantes conhecerem
outras realidades.
Após firmar o acordo, as instituições de origem selecionam seus alunos por meio de edi
tal e então a instituição anfitriã receberá este aluno (isento de custos de mensalidade) para estu
dar e desfrutar de suas instalações.
Enviamos por email o Cronograma, Manual de Instruções, modelo de Edital, e outros
documentos importantes. Para dar início aos procedimentos de divulgação das vagas para o
primeiro semestre de 2016, é necessário que o Coordenador Institucional da Mobilidade preen
cha o formulário com o número de vagas a serem oferecidas na IES. Estas informaçõesserão di
vulgadas no site que está sendo construído para a Mobilidade e será lançado no dia 27/11. O
Formulário pode ser encontrado no link: http://goo.gl/forms/1dCuKe81TJ. Após lançado Edi
tal nas IES favor informar o link de divulgação para direcionamento dentro do site da Mobilida
de Nacional. Enviar link para o email: mobilidade@ueg.br.

De 18/11/2015 à 23/11/2015

Prazo para as Instituições de Ensino Superior (IES)
preencherem o Formulário de Mobilidade Acadêmica
ABRUEM 20161, informando os dados sobre os contatos
e os cursos com vagas no primeiro semestre de 2016 para
a Mobilidade Acadêmica ABRUEM.

De 23/11/2015 à 26/11/2015

Prazo para a publicação do Edital de Mobilidade
nas IES.

De 26/11/2015 à 14/12/2015

Prazo para a recepção das candidaturas dos acadê
micos nas IES, para análise do Coordenadores de Curso e
dos Responsáveis pela Mobilidade Acadêmica nas IES
Origem.

27/11/2015

Lançamento do site Institucional da Mobilidade
Nacional.

De 14/12/2014 à 18/12/2015

Prazo para o envio das candidaturas e documenta
ção exigida para as IES Destino.

De 18/12/2015 à 05/02/2016

Prazo para envio da Carta de Aceite ou Carta de Re
cusa das candidaturas pelas IES Destino às IES Origem.

Reunião Administrativa Mensal de
Dezembro
Acontece no dia 09 de dezembro a Reunião Administrativa
Mensal da ABRUEM, última deste ano. A reunião acontece na Sede da
ABRUEM em Brasília, às 14h. Haverá também um jantar de
confraternização e encerramento das atividades do ano de 2015.

