Reunião Administrativa Mensal da ABRUEM
Informamos que acontece no dia 13 de abril, quartafeira, a Reunião Administrativa
Mensal da ABRUEM, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06. A pau
ta preliminar do encontro abrange os seguintes temas: Viagem Internacional para o Reino Uni
do, 58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM em PirenópolisGO, e assuntos diversos.
Para garantir adequada organização, solicitamos confirmação de presença até o dia 11 de
abril, pelo emails da ABRUEM: abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.

União Europeia na FAUBAI 2016
A pedido da Sra. Maria Cristina Araujo von HolsteinRathlou, Gestora Operacional da
Delegação da União Europeia no Brasil, divulgamos que no dia 16 de abril acontece em
FortalezaCE, o Workshop “Academic Recognition between Latin America and Europe: old
problems, new solutions”. A atividade será realizada dentro da programação da FAUBAI 2016, e
organizada pelo Projeto BABEL, que tem a coordenação conjunta da Universidade Federal do
Rio de Janeiro e da Universidade do Porto e é financiado pela União Europeia dentro do
Programa Erasmus Mundus.
As IES afiliadas à ABRUEM estão convidadas a participar deste evento, e também a
assistir às apresentações do programa Erasmus+, no dia 18 de abril, durante a Conferência
FAUBAI, onde estarão presentes representantes da Agência Executiva encarregada da
implementação do Programa. Estará presente na Conferência o Diretor da Agência Executiva da
Direção Geral de Educação e Cultura da Comissão Europeia, Sr. Brian Holmes.
O evento reunirá representantes de instituições de ensino superior do Brasil e de outras
regiões do mundo sobre o tema “Responsabilidade Social na Internacionalização da Educação
Superior”. Para mais informações, acesse o site: www.faubai.org.br/conf/2016/.

5ª Conferência Anual de Cooperação Internacional do
Ensino Superior IUNC Eurasia 2016
Por solicitação da Sra. Khrystyna Bandrovska, Gerente Regional da Eastern European
University Association, divulgamos que acontece nos dias 11 a 13 de maio deste ano a 5ª
Conferência Anual de Cooperação Internacional do Ensino Superior IUNC Eurasia 2016, para a
qual todas as IES afiliadas à ABRUEM estão convidadas. Para dúvidas, contatar diretamente a
Sra. Khrystyna por intermédio do email: bandrovska@iunc.net.
A IUNC Eurasia 2016 é um evento organizado no formato de encontros e dirigido à
Cooperação e Desenvolvimento Universitário e à Construção da Rede Educativa. Os
participantes do IUNC são os encarregados de relações internacionais das universidades,
responsáveis por parcerias e recrutamento. Para saber mais acesse o site: www.iunc.net.

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.
A Comitiva da ABRUEM conta com a participação de 14 inscritos, de nove IES afiliadas
distintas. O Diretor de Educação e Sociedade do British Council, Sr. Claudio Anjos acompanhará
a Comitiva durante toda a viagem.
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.

País de Gales
O País de Gales, ou somente Gales, será a segunda nação do Reino Unido a ser visitada
pela Comitiva da ABRUEM. Sua capital é Cardiff, uma cidade litorânea que abriga diversos
pontos turísticos, como o National Museum Cardiff, o Castelo Coch e o Castelo de Cardiff. Está
previsto para o dia 08 de junho uma recepção e jantar para conhecer os principais contatos das
universidades localizadas em Cardiff e os representantes do governo galês.
As outras cidades do País de Gales a serem visitadas pela Comitiva serão Swansea e
Aberystwyth, onde conhecerão as principais universidades. Após a visita ao País de Gales, os
participantes seguem para a Irlanda do Norte, visitando primeiramente sua capital, Belfast.

58º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM
O 58º Fórum Nacional de Reito
res 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 discussões será “Ci
ência, Tecnologia e Inovação”.

Relatos de Experiências das IES
Lembramos que a ABRUEM receberá inscrições para que suas associadas possam apre
sentar relatos de experiências, até o dia 15 de abril. Solicitamos encaminhar o tema, o nome do
palestrante e uma síntese do que será apresentado para os emails da ABRUEM: abruem@abru
em.org.br ou abruem@gmail.com. O tempo de duração sugerido 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.

