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Nova diretoria da Abruem assume em 13 de Agosto

A diretoria da Abruem para o biênio 2014/2016 foi eleita na reunião do Conselho Pleno,
no dia 08 de maio, durante o 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem, que aconteceu em
Campos do Jordão – SP.

A presidente será a professora Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, Reitora da
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), e o vice presidente será o professor Aldo Nelson
Bona, Reitor da Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná (UNICENTRO).

A cerimônia de posse da nova diretoria da Abruem acontece no dia 13 de agosto de 2014,
às 11 horas, no auditório da Associação Médica de Brasília.

Sr. Pierre Colombier (Ex-conselheiro de cooperação e ação cultural na Embaixada da França no Brasil), o Presidente da

Abruem Prof. Carlos Fernando de Araújo Calado (Reitor da UPE), Sr. Jean Paul Rebaud (Conselheiro de Cooperação e Ação Cultu-

ral da Embaixada da França no Brasil), Sr. Jorge Guimarães (presidente da CAPES), Profª Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro

(Reitora da UESC) e o Prof. Aldo Nelson Bona (Reitor da UNICENTRO); no jantar de encerramento da Comitiva Abruem para a

França.



Reunião Administrativa mensal da Abruem – Julho

No próximo dia 16, quartafeira, se realizará a Reunião Administrativa Mensal da Abru
em. O encontro acontecerá no auditório da Associação Médica de Brasília, que fica no Setor de
Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06.

Nesta reunião será abordada a Viagem Internacional à França, a avaliação do 54º Fórum
Nacional de Reitores da Abruem, discussão sobre a posse da nova Diretoria no dia 13 de agosto,
Indicação de um representante para o Comitê Assessor de Gestão de Identidade (RNP), a pro
posta de parceria com o Instituto Stela e ao final, assuntos diversos.

Bolsas Santander Universidades para alunos de graduação

Durante o 54º Fórum Nacional de Reitores da Abruem, as IES afiliadas assinaram o Ter
mo de Adesão ao “Convênio de apoio ao Programa de bolsas IberoAmericanas para estudantes
de Graduação Santander Universidades”, visando proporcionar a mobilidade de estudantes re
gularmente matriculados em cursos de graduação das universidades associadas à Abruem para
universidades em países participantes: Argentina, Chile, Colômbia, Espanha, México, Peru, Por
tugal, Porto Rico, Uruguai.

As bolsas no valor individual, correspondente em reais, a 3000 (três mil) euros, serão cre
ditadas de uma única vez, em uma conta preferencialmente do Santander, a não ser que o muni
cípio não possua agência.

Os alunos selecionados devem estar regularmente matriculados em curso de graduação
da instituição, terem concluído todas as disciplinas do primeiro ano letivo (ou primeiro e segun
do período), com no máximo uma reprovação por período letivo, terem os dois melhores coefi
cientes curriculares  segundo as exigências de cada instituição, comunicarse bem no idioma do
país de destino e obterem plano de estudos compatível com a carga horária semestral da sua
unidade.

Os dados dos alunos escolhidos deverão ser encaminhados para o email da Abruem
(abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.br) até do dia 25 de julho, deste ano.




