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PRORROGADAS AS INSCRIÇÕES PARA O PROGRAMA
DE MOBILIDADE NACIONAL DA ABRUEM

Foram prorrogadas até 8 de julho as inscrições para o Programa de Mobilidade
Nacional (PMN) 2019/2. Podem participar estudantes de graduação regularmente
matriculados em Instituições de Ensino Superior (IES) Estaduais e Municipais que
aderiram ao PMN.
O PMN tem como objetivo promover intercâmbio de estudantes de graduação
dentro do Brasil. 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.

Como Funciona
O Programa abre dois editais anualmente para a seleção de estudantes de
graduação interessados em fazer intercâmbio nacional. O candidato deve se inscrever
na instituição em que pretende fazer a mobilidade e cumprir os requisitos necessários
explícitos no edital de seleção.
Fica a cargo das instituições de ensino participantes criar programas de bolsas
para apoio à mobilidade nacional no sentido de democratizar o acesso do estudante ao
intercâmbio, que dura entre 6 e 12 meses. O candidato não terá despesas com custos
operacionais do programa, somente despesas pessoais como moradia, alimentação e
transporte.

Seleção
Os estudantes que tenham interesse na mobilidade nacional devem identificar
quais das universidades oferecem os cursos nos quais eles estão atualmente
matriculados. Com a escolha feita, o estudante deve entregar no departamento
responsável pela mobilidade em sua universidade os documentos exigidos para
participar do PMN.
Os interessados devem apresentar um plano de estudos aprovado pelo
coordenador do curso de origem, bem como uma carta de recomendação assinada pelo
departamento da universidade de origem, para a IES escolhida. A seleção seguirá a
ordem de recebimento das inscrições.

Cronograma
12 de junho a 08 de julho de 2019 - Prazo para Inscrição na Mobilidade com o
coordenador da IES de origem, observando o Edital Único.
09 de julho a 23 de julho de 2019 - Prazo de análise das candidaturas pelas IES de
destino. Prazo para envio da Carta Aceite ou Carta Recusa para a IES de origem.
A partir de agosto de 2019 - Início das aulas conforme calendário acadêmico de
cada IES
Para outras informações, é só acessar o site do PMN.
https://sites.google.com/view/mobilidadenacional/home
Assessoria de Comunicação Social da Abruem

INOVAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR É TEMA DE
EVENTO COM PALESTRAS INTERNACIONAIS EM
FLORIANÓPOLIS
A Associação Brasileira
dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (Abruem),
em parceria com a Universidade
do Estado de Santa Catarina
(Udesc), sediará o 2º Simpósio
Internacional de Inovação em
Educação Superior (Siies) de 11 a
13 de setembro, em
Florianópolis.
O evento terá como tema central o conceito de convergências, englobando
ensino, pesquisa e extensão para uma formação inclusiva e contará com a participação

de 12 palestrantes brasileiros e de países como Portugal, Itália, Índia, México e Espanha,
todos especialistas na área.
Entre as atrações, está a palestra magna de Rosa Grimaldi, pró-reitora de
Empreendedorismo da Universidade de Bologna, e a palestra "Experiências inovadoras
de educação superior", com Nora Elena Gil Ramírez, diretora acadêmica e de Projetos
Institucionais da Universidade Cooperativa da Colômbia. O evento contará ainda com
palestras na área de e-learning e educação híbrida, além apresentações culturais e
lançamentos de livros.
São esperados mais de 800 estudantes, professores e profissionais da área da
educação no Brasil e de outros países. "O termo convergência adquiriu nova concepção
e, aos poucos, foi assumindo papel em áreas ligadas ao uso da internet e das
tecnologias digitais de informação e comunicação", explica o reitor da Udesc e
presidente da Câmara de EAD da Abruem, Marcus Tomasi.
A segunda edição do Siies busca discutir as potencialidades do ensino superior
ao inovar e criar experiências educacionais significativas para a sociedade.
Atualmente, há uma série de fenômenos que impactam no ensino superior,
como a convergência entre mídias, bases de dados que conversam entre si, educação
aberta, aprendizagens colaborativas, comunidades de prática, convergências em termos
de multimodalidade e recursos didáticos, bem como convergências e hibridismos em
práticas pedagógicas, entre outras.

Submissão de artigos
Até 10 de julho, o 2º Simpósio Internacional de Inovação em Educação Superior (Siies)
aceitará a submissão de artigos científicos sobre assuntos relacionados à área.
Os artigos podem ser inscritos em:
Estratégias e políticas inovadoras na educação superior;
Métodos e tecnologias inovadoras na educação superior;
Pesquisa e avaliação na educação superior;
Ensino superior híbrido: avanços legais e pesquisa;
Gestão e regulação na educação medida por tecnologias: perspectivas inovadoras.

Serviço
O QUÊ: 2º Simpósio Internacional de Inovação em Educação Superior (Siies).
QUANDO: De 11 a 13 de setembro.
ONDE: Oceania Park Hotel, Rua do Marisco, 550, B. Ingleses, Florianópolis.
INSCRIÇÕES: siies2019.udesc.br
Fonte: Assessoria de Comunicação da Udesc

