
 

 

 

 

CHAMADA PARA ADESÃO DAS IES E CAPTAÇÃO DE VAGAS PARA A 
OFERTA DE MOBILIDADE VIRTUAL 2021.2 DO PROGRAMA ABRUEM EM 
REDE. 
 

 

1. Do objeto:  

1.1 A ABRUEM abre o período de Adesão para Captação de Vagas ao Edital 

2021.2 que trata da Mobilidade Virtual Acadêmica para os estudantes de 

graduação das instituições associadas à ABRUEM cursarem disciplinas em 

EaD. 

 

2. Da adesão 

2.1 As Instituições que desejarem ofertar disciplinas no Programa ABRUEM em 

Rede, deverão preencher uma planilha excel (ANEXO I) com os dados 

solicitados e enviar para o emal: abruem.mobilidade@gmail.com com o 

assunto: Adesão à Chamada de Mobilidade Virtual Acadêmica – ABRUEM 

até o dia 09 de agosto de 2021. 

 

3. Cronograma  

3.1. Esta é a primeira etapa do processo. O cronograma geral  e que constará 

no edital de lançamento das vgas ficou assim estabelecido: 
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DATA ATIVIDADE 

De 23 de julho a 09 de agosto Período de captação de vagas nas IES da ABRUEM, 
com envio da planilha (ANEXO I) com os dados 
solicitados. 

Até 10 de agosto  Publicação do Edital e do quadro de  vagas nos sites da 
ABRUEM e das IES. 

De 10 a 27 de agosto Período de inscrição do estudante, para escolha da IES 
e disciplinas a serem cursadas. 

30 a 06 de setembro Análise das inscrições e documentação a ser feita pela 
IES 

10 de Setembro Envio, pela IES, da Declaração de Aceite ou de Recusa 
das inscrições aos estudantes inscritos.  

Conforme calendário da IES* Início das aulas  

 

 

4. Instruções às IES participantes:  

4.1 As IES deverão desenvolver uma mídia com a apresentação da 

metodologia adiotada por sua IES a ser utilizada na oferta da disciplina em 

EaD, conforme modelo a ser enviado pela Câmara de EaD da ABRUEM. 

4.2 As informações contidas na planilha (ANEXO I),  a ser enviada no endereço 

eletronico  abruem.mobilidade@gmail.com deverão dispor dos contatos para 

utilização do estudante, caso ele queira entrar em contato para dirimir 

eventuais dúvidas sobre a mobilidade na Instituição de sua escolha. 

4.3. O estrudante acessará a as vagas ofertadas pela Universidade, acessando 

a planilha. O link ou o modo de inscrição também deve constar nesta planilha. 

4.4. Qualquer dúvida adicional enviar neste endereço de e-

mail:abruem.mobilidade@gmail.com 

Brasília (DF), 02 de agosto de 2021. 
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