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ABRUEM intensifica preparativos para a
Missão à Coréia do SulA Associação Brasileira dos Reitores

das Universidades Estaduais e Municipais
(ABRUEM) está fazendo os ajustes finais
para a Missão Internacional à Coréia do Sul
que começa no próximo dia 17 de junho e
segue até 28 de junho.

O destino da viagem desse ano foi
escolhido a partir da sugestão do presidente
do Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq), Glaucius
Oliva. A intenção é estreitar ainda mais os
laços de cooperação entre os dois países em
prol do desenvolvimento do Programa do
governo federal, Ciência Sem Fronteiras.

Segundo informações da Embaixada
da Coréia no Brasil, não haverá necessidade
de Visto para brasileiros com permanência
no país por até 90 dias. Um dado importante
a ser observado é que se houver algum
membro com passaporte de outro país, é
necessária a verificação antecipada das
providências a serem tomadas, na
Embaixada da Coréia, para evitar problemas
durante a viagem.

Sobre a situação do país em relação à
Coréia do Norte, o Assessor de Tecnologia e
Ciência da Embaixada do Brasil em Seul,
Daniel Fink, esclarece que não existe
nenhuma alteração na rotina ou alertas das
autoridades, assegurando um ambiente

tranquilo para receber a delegação.

Universidade de Rio Verde passa a
usar a sigla UniRV

Com 40 anos de história, 25 cursos de
graduação, pósgraduação, mais de 6 mil
alunos matriculados e com aproximadamente
700 servidores, entre docentes e funcionários
técnicoadministrativos, a Universidade de
Rio Verde consolidase como um centro de
excelência em ensino superior. Depois de um
período de coleta de nomes junto aos
acadêmicos e professores, foram decididas
três opções de sigla, sendo a mais votada a
UniRV para representar a Universidade de
Rio Verde. Segundo a direção da instituição,
o uso da sigla FESURV apresentava um único
problema com dois complicadores. Primeiro,
não contemplava o título “Universidade” e
depois, suas iniciais representam o nome da
mantenedora “Fundação do Ensino Superior
de Rio Verde” e não Universidade de Rio
Verde.

Universidades que serão visitadas
na Coréia do Sul

Dando continuidade a série com
informações sobre as instituições que serão
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visitadas na Missão Internacional para a Coréia do Sul seguem às informações:

POSTECH
Pohang University of Science and Technology ou POSTECH é uma universidade privada

sediada em Pohang, que se dedica à pesquisa e educação em ciência e tecnologia. Em 1998, foi
classificada pela Asiaweek como a melhor universidade da ciência e tecnologia da Ásia. Em 2011,
The Times Higher Education classificou a universidade como a 53 ª melhor universidade do mundo,
a sexta melhor na Ásia, e a melhor na Coréia do Sul. Em 2011, QS World University Rankings
classificou como a 98 a universidade global no mundo.

HANYANG
Hanyang University (HYU) é uma universidade de pesquisa intensiva privada na Coréia do

Sul. O campus principal está em Seul, e o segundo, ERICA campus (Education Research Industry
Cluster em Ansan), está localizado na cidade de Ansan. A palavra "Hanyang" deriva do antigo nome
da capital "Seoul", usado durante a dinastia Chosun. A Instituição produziu inúmeros líderes e
profissionais ao longo dos anos em praticamente todas as áreas da sociedade. A faculdade de
Engenharia da Universidade Hanyang tem uma reputação bem conhecida pela produção de
numerosos especialistas que trabalharam com a espinha dorsal da industrialização e da
modernização do país e é considerada como uma das mais prestigiadas universidades de engenharia
na Coréia do Sul. A universidade estabeleceu o primeiro instituto de engenharia do país (Instituto de
Engenharia DongA), em 1939, que originou a instalação de fundação da Universidade Hanyang.
Também estabeleceu a primeira escola de arquitetura e engenharia civil na Coréia. São 230 mil
alunos.




