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ABRUEM se prepara para Missão
Internacional à Coréia do Sul

Passado o 52º Fórum Nacional de
Reitores, realizado em São Luís, Maranhão,
pela Universidade Estadual do Maranhão
(Uema), em parceria com a Associação
Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (ABRUEM) entre os
dias 17 e 20 de abril, a Associação se
prepara para a Missão Internacional 2013.

Nesse ano, a comitiva formada por
reitores, vicereitores e representantes das
instituições de ensino superior brasileiras irá
buscar na Coréia do Sul parcerias e
informações para melhorar ainda mais o
ensino no país.

A viagem será realizada de 17 a 28 de
junho. A sugestão de destino partiu do
presidente do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), Glaucius Oliva. A ideia é estreitar
os laços para o desenvolvimento da
cooperação entre os dois países no programa
Ciências Sem Fronteiras.

Em virtude dessa atividade, a
Embaixada do Brasil em Seul solicita o envio
para os emails: abruem@abruem.org.br /
abruem@gmail.com, das seguintes
informações das instituições que irão à
Coréia: Qual a especialidade de interesse nas
visitas em laboratórios?; Envio de um
resumo circunstanciado do histórico e perfil

da universidade em inglês, e ranking no
cenário nacional; Envio do Currículo
resumido do integrante da delegação em
inglês (máximo uma lauda). O prazo para
encaminhamento era até o último dia 24 de
abril. Visto o não envio de algumas
instituições, solicitamos com a máxima
urgência o repasse dessas informações até o
dia 1 o de maio. O não envio desse material
poderá prejudicar as universidades no que
tange a formalização de convênios com as
instituições coreanas.

Aproveitamos para lembrar que os
dados atualizados relacionados abaixo,
juntamente com uma foto da instituição,
também devem ser enviados para serem
utilizados no vídeo de apresentação da
ABRUEM e comitiva. O último prazo é até o
final desta semana.
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Ônibus Missão Internacional
Com o objetivo de garantir uma maior comodidade aos integrantes da comitiva da Missão
Internacional à Coréia do Sul durante as visitas às instituições, a ABRUEM, através de agência de
turismo, contratará um ônibus para o traslado interno na cidade de Seul e deslocamento para as
cidades de Daejeon e Pohang. O custo total desta contratação foi rateado entre o número de
inscritos como integrantes da delegação (base de 21 pessoas). O valor deve ser depositado
impreterivelmente até o dia 03 de maio, às 18 horas, na conta da ABRUEM: Banco do Brasil,
Agência 00302, Conta 12.7444.

Internacionalização

À pedido da Câmara de Internacionalização da ABRUEM, solicitamos o envio das informações
relativas à Assessoria de Relações Internacionais da universidade, como segue: Nome do
responsável; Telefone e Email.




