Missão Internacional da ABRUEM no Reino Unido
A ABRUEM, em conjunto com o British Council, Centro Brasileiro Britânico, está promo
vendo, entre os dias 06 a 17 de junho, uma Missão aos países do Reino Unido, com o objetivo de
conhecer seus cenários educacionais, científicos e culturais.
Informamos que a data máxima para o pagamento dos valores estabelecidos, que foram
enviados à comitiva por email, é dia 14 de abril, sendo que o participante pode optar em pagar
por intermédio da ABRUEM, ou diretamente ao British Council. Ressaltamos que em nenhuma
das opções haverá a devolução do valor pago.
Informamos que todos os participantes deverão chegar à Londres até o dia 05 de junho,
em virtude da realização da reunião preparatória neste dia, às 18 horas, em local a ser informa
do. Este encontro marca o início das atividades da Comitiva.

Londres
Londres é a capital da Inglaterra e do Reino Unido, e será a primeira cidade visitada pe
la Comitiva da ABRUEM. Localizada às margens do Rio Tâmisa, possui mais de 7 milhões de
pessoas, sendo um dos mais importantes centros financeiros, políticos e culturais.
Entre seus diversos pontos turísticos, está o Palácio de Buckingham, residência oficial da mo
narquia britânica, construído com arquitetura neoclassicista. A Tower Bridge, uma ponte bás
cula construída sobre o Rio Tâmisa. O Museu Britânico, fundado em 1753, cuja coleção
permanente inclui peças como a Pedra Roseta, fragmento do antigo Egito. A London Eye, co
nhecida também como Millenium Wheel, é uma rodagigante de observação, inaugurada em
2000, e é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. A Abadia de Westminster, uma
igreja em estilo gótico, considerada a mais importante de Londres, e o local de coroação do
monarca do Reino Unido.

58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
O 58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
acontece entre os dias 18 a 21 de maio deste ano,
em PirenópolisGO. Este evento é uma promoção
desta associação, com a realização da Universida
de Estadual de Goiás – UEG, da Universidade de
Rio Verde – UniRV e do Centro Universitário de
Mineiros  Unifimes. O tema central das discus
sões será “Ciência, Tecnologia e Inovação”.
Lembramos que a ABRUEM receberá inscrições
para que suas associadas possam apresentar rela
tos de experiências, até o dia 15 de abril. Solicita
mos encaminhar o tema, o nome do palestrante e uma síntese do que será apresentado para os
emails da ABRUEM: abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com. O tempo de duração su
gerido para cada apresentação é de, aproximadamente, 15 minutos, a depender do número de
inscritos.
A ficha de inscrição, que foi enviada por email e também está disponível no site da
ABRUEM, abruem.org.br, deve ser devolvida com as informações de voos, para os emails da
Associação, até o dia 02 de maio. A programação do evento está sendo elaborada e será encami
nhada posteriormente. Para facilitar a compra das passagens, informamos que a cerimônia de
abertura terá início às 20 horas do dia 18 de maio, palestras nos dias 19 e 20 até as 18 horas, e no
dia 21, atividade cultural pela manhã. Haverá traslado para a cidade de Pirenópolis, saindo do
Aeroporto de Brasília.

Programa de Mobilidade da ABRUEM
Através do Programa de Mobilidade Nacional da ABRUEM, alunos de graduação das IES
afiliadas podem fazer intercâmbio de no mínimo 6 (seis) meses e no máximo de 12 (doze) meses
em outra Instituição estadual ou municipal afiliada à ABRUEM, obedecendo aos requisitos
obrigatórios publicados nos editais 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
edital e então a instituição anfitriã receberá este aluno (isento de custos de mensalidade) para
estudar e desfrutar de suas instalações.
Lembramos que termina no dia 08 de abril o prazo para informe de vagas e cursos, cujo
formulário foi enviado diretamente ao coordenador institucional para preenchimento.
No site do PMN, www.mobilidadenacional.ueg.br, você pode conferir mais informações,
como o cronograma para 2016, e demais informações sobre o programa.

