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56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem
acontece em maio
Falta menos de um mês para o 56º Fórum Nacional de Reitores da Abruem!
O evento acontecerá entre os dias 27 a 30 de maio, no Rio Othon Palace
Hotel Avenida Atlântica, 3264, Copacabana, Rio de Janeiro –RJ e nesta
edição, o 56º Fórum terá como tema central: “Ciência, tecnologia e Inova
ção: desafios e perspectivas no contexto atual”.
Informamos que serão disponibilizados traslados dos aeroportos
Santos Dumont e Galeão. Para aqueles que ainda não adquiriram suas pas
sagens, solicitamos dar prioridade a escolha dos voos com chegada e retorno do
aeroporto Santos Dumont, por estar localizado na região central do Rio de Janeiro, o que facilita
rá a logística.
A ficha de inscrição foi enviada por email, mas também ficará dis
ponível na página da Abruem: www.abruem.org.br e deve ser devolvida
preenchida com as informações de voos até o dia 08 de maio, para os e
mails abruem@abruem.org.br e abruem@gmail.com. Caso a inscrição já
tenha sido enviada, pedimos informar somente os aeroportos.

Preparativos para o 57º Fórum da Abruem em SP
Nesta quinta, 23, o Secretário Executivo da Abruem Prof. Carlos Roberto Ferreira esteve
em São Paulo, na UNESP, em reunião com o Reitor Julio Cezar Durigan, a Vicereitora Marilza
Vieira Cunha Rudge e o Assessor de Relações Internacionais Prof. José Celso Freire Jr. O encon
tro aconteceu para a discussão sobre detalhes do 57º Fórum de Reitores da Abruem, que aconte
cerá em outubro de 2015, sendo uma promoção dessa associação junto com a UNESP.

Abruem na Faubai Conference 2015
A FAUBAI Conference 2015 acontece entre os dias 25 a 29 de abril de 2015, em Cuiabá –
MT. A FAUBAI, Associação Brasileira de Educação Internacional, criada em 1988, tem a finali
dade de promover o aperfeiçoamento do intercâmbio e da cooperação internacionais como ins
trumentos para a melhoria do ensino, da pesquisa, da extensão e da administração das
instituições filiadas.

O tema da FAUBAI Conference deste ano será “Creating Sustainable Parterships through
an Equitable Internationalization”. Esta é a vigésima sétima edição da reunião anual da FAUBAI
e a ABRUEM estará presente no dia 29 de abril, às 14 horas, na sala 11, com uma mesa em sessão
paralela. A Presidente da ABRUEM, Reitora Adélia Pinheiro apresentará o Programa de
Mobilidade Nacional da ABRUEM e discutirá as demandas do intercâmbio nacional, o número
de vagas para 2015/2 e a troca de experiências em suas diversas ações.
Na ocasião deste evento, o Secretário Executivo da Abruem, Carlos Roberto Ferreira
estará reunido com a Sra. Rachel Lindsey da AUCC
(Association of Universities Colleges of Canada) e com o Sr.
Paulo Silva da empresa PanAmerican Business, que estão
atuando na organização e promoção da Viagem Internacional
da Abruem para o Canadá, que acontece em junho deste ano.

Missão Internacional da Abruem no Canadá
A Missão Internacional da Abruem que visitará oito cidades canaden
ses acontece entre 15 e 26 de junho deste ano. As cidades visitadas serão
Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Guelph, Vancouver, Whistler e Cal
gary. Ao todo, serão 13 instituições visitadas e mais de 20 compromissos mar
cados na programação preliminar. Até o momento, 25 participantes estão
confirmados na Comitiva.
A viagem é uma promoção desta associação em conjunto com a AUCC (Association of
Universities and Colleges of Canada) e a Embaixada do Canadá, com a organização logística da
PanAmerican Business.

Bolsas de Estudo no Canadá com inscrições
abertas até 30/04
Fonte: Embaixada do Canadá

O Programa Futuros Líderes nas Américas (ELAP  Emerging
Leaders in the Americas Program, em inglês) está com inscrições
abertas. As bolsas são oferecidas a estudantes de graduação,
mestrado e doutorado que tenham interesse em estudar ou
realizar sua pesquisa no Canadá (duração de 4 a 6 meses).
Os interessados têm até o dia 30 de abril para se inscrever, e a
candidatura deve ser apresentada pela instituição canadense em nome do estudante.
Informações adicionais sobre o este e outros programas de bolsas de estudo no Canadá podem
ser encontradas no site: http://www.scholarshipsbourses.gc.ca/

