Missão Internacional da ABRUEM no Canadá

Começa nesta segundafeira, 15 de junho, a Missão da Abruem no Canadá, que passará
por oito cidades: Montreal, Ottawa, Toronto, Hamilton, Guelph, Whistler, Vancouver e Calgary.
A programação, elaborada pela Universities Canada (UC) contempla 5 mesas redondas regio
nais e a participação de 34 universidades canadenses.
Esta viagem é uma promoção da ABRUEM em parceria com a Embaixada do Canadá e a
Universities Canada, com a organização logística da PanAmerican Business.
No dia 14 de junho, domingo, das 18 às 22h, haverá uma sessão informativa para os parti
cipantes da Comitiva, em Montreal. A partir da segunda feira, 15, iniciamse as atividades em
Montreal, primeira cidade visitada, e terminam no dia 26 de junho, em Calgary.
A cobertura completa da viagem poderá ser acompanhada pelos informativos especiais
da Missão e pelo site da ABRUEM: www.abruem.org.br, onde também encontrase a programa
ção da viagem.

Programa de Bolsas Santander
A ABRUEM e o Banco Santander assinaram o “Convênio de Apoio ao Programa de Bol
sas IberoAmericanas para Estudantes de Graduação Santander Universidades” para o biênio
20152016, visando proporcionar a oportunidade de mobilidade de estudantes regularmente
matriculados em cursos de graduação das universidades associadas à ABRUEM para universi
dades IberoAmericanas.
Para participar desse programa, a instituição deverá assinar o “Termo de Adesão ao Con
vênio de Apoio ao Programa ABRUEM de Bolsas de Mobilidade Estudantil”. Considerando ser

45 (quarenta e cinco) o número de bolsas definido na Cláusula Primeira do Convênio, cada uma
das instituições associadas será contemplada com uma bolsa.
A escolha do aluno contemplado deverá ser feita através de processo seletivo interno,
atendendo aos requisitos enviados por email.
A IES associada deverá encaminhar à ABRUEM, nos emailsabruem@abruem.org.br,
abruem@gmail.com, o Termo de Adesão do Aluno e o Termo de Indicação do Aluno, impreteri
velmente, até o dia 31 de julho, preenchidos com os dados pessoais, e informação da instituição
destino e dados bancários para o pagamento da bolsa. A conta corrente deverá ser do Banco
Santander, de acordo com o inciso II da cláusula quinta do Convênio (exceto se no município
não houver agência do Banco Santander).

Programa de Mobilidade ABRUEM
Em 2014 foi lançado o Programa de
Mobilidade Nacional da ABRUEM, tendo como
objetivo promover o intercâmbio de estudantes
de graduação das instituições públicas
estaduais e municipais filiadas a ABRUEM,
dentro no âmbito nacional.
A oportunidade de vivenciar diferentes
métodos pedagógicos e didáticos, conhecer
diferenças e costumes regionais, participar de
atividades
estudantis
complementares
e
adentrar em projetos de extensão e pesquisa em
diferentes centros educacionais distribuídos em todo o território nacional, são significativos
para ampliar as dimensões de formação do estudante brasileiro e colaborar para o
desenvolvimento regional e nacional.
A ABRUEM convida,por intermédio da Câmara de Internacionalização e Mobilidade, os
Assessores de Relações Internacionais e os Pró Reitores de Graduação, para participar da
Reunião Técnica Institucional do Programa de Mobilidade Nacional que se realizará nos dias 13
e 14 de julho, em São Paulo, na sede da Reitoria da UNESP  Rua Quirino de Andrade, 215, São
Paulo, SP.
A Reunião Técnica tem como objetivo nivelar as informações, aprofundar as discussões
acadêmicas, promover ações de divulgação do PMN e desta forma a sua participação tornase
essencial para o avanço do programa.
As despesas de viagem serão por conta de cada IES participante, e as inscrições deverão
ser feitas até o dia 30 de junho em: http://goo.gl/forms/A5GThXWHKo

