
Vice-presidente da ABRUEM 

integra delegação da CAPES
tes brasileiros através do programa. As apresentações 
deverão contemplar temas como estrutura curricular do 
país (Alemanha) e a qualificação almejada dos candida-
tos. No roteiro da delegação, também estão previstas 
visitas a instituições germânicas, a partir do dia 24.

O  p r e s i d e n t e  d a  C o o r d e n a ç ã o  d e  
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), 
Jorge Almeida Guimarães, enviou um ofício convidando 
um representante da ABRUEM para integrar a delega-
ção.

O vice-presidente da associação também tratará 
de detalhes sobre a Missão Internacional da ABRUEM à 
Alemanha e à Bélgica com o professor Ricardo Schuch, 
da Universidade de Münster. Em junho do ano que vem, 

Entre os dias 21 e 26 de novembro, o vice- uma comitiva de reitores irá visitar as instalações das 
presidente da ABRUEM e reitor da UEPG, João Carlos universidades dos países.
Gomes, integra a Delegação Brasileira que visitará a 
sede do German Academic Exchange Service Convênio
(DAAD), em Bonn, na Alemanha. No dia 23, os inte- Durante a viagem, a ABRUEM assinará um 
grantes da delegação participam do Kick-off-workshop convênio de cooperação internacional com a HRK, da 
Brasil-Alemanha. Além do vice-presidente da associa- Alemanha. Os outros parceiros do acordo serão a 
ção, compõem a delegação os presidentes das ANDIFES, o CONIF, a ANUP e a ABRUC. Os parceiros 
agências CAPES e CNPq, representantes de universi- desse acordo farão esforços para o fomento da coopera-
dades brasileiras e entidades que representam as ção e da mobilidade acadêmica entre as universidades 
diferentes categorias de instituições de ensino superi- de ambos os países nos campos do estudo e da pesqui-
or no país. sa. A cooperação entre as partes compreende iniciativas 

O principal objetivo da delegação é discutir a como intercâmbio e admissão de estudantes e doutoran-
participação alemã no Programa Ciência sem dos, projetos conjuntos de pesquisa, parcerias universi-
Fronteiras. No workshop, o DAAD e as universidades tárias e seminários e workshops conjuntos.
alemãs apresentarão propostas para receber estudan-
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Vice-presidente da ABRUEM, João Carlos Gomes, representa
a associação em delegação brasileira na Alemanha


