
Programa de Mobilidade Nacional da ABRUEM
Confira informações sobre a primeira reunião da edição 2016 do PMN e também

o cronograma para este ano

As atividades do Programa
Nacional de Mobilidade da ABRU
EM 2016 já iniciaram. A II Reunião
técnica do PMN aconteceu em Re
cifePE, nos dias 02 e 03 de
fevereiro. O encontro contou com a
presença dos coordenadores de
mobilidade da UEG, UNICENTRO,
UPE, UNESP, UESC e UEM.

A reunião foi na sede da Rei
toria da Universidade de Pernam
buco e tratou dos encaminhamentos
do Programa na edição 2016/2 e
sua grande integração entre as uni

versidades filiadas da ABRUEM por meio da Câmara de Internacionalização e Mobilidade.
Na ocasião foram apresentados os resultados das edições anteriores com as principais

perspectivas ao intercâmbio dos estudantes em universidades brasileiras. Na edição 2016/2 as
IES terão um prazo maior para as candidaturas dos estudantes e repassarem a flexibilidade no
desenvolvimento curricular dos seus cursos de graduação.

Divulgamos abaixo o cronograma atualizado com os prazos do PMN 2016/2 e lembramos
que hoje, 19 de fevereiro, é o último dia para que cada instituição afiliada à ABRUEM indique
seu coordenador institucional, por meio de ofício com o seu respectivo cargo e contatos.



ABRUEM assina pacto da educação contra o Zika Vírus

O pacto da educação brasileira contra o Zika Vírus é um documento que visa a mobilização
em todas as instituições de ensino brasileiras em prol ao combate do mosquito Aedes aegypti. O ob
jetivo é eliminar o mosquito por meio da mobilização de estudantes, professores e servidores.

A ABRUEM assinou o pacto no dia 04 de fevereiro, em conjunto com o Conselho de Reitores
das Universidades Brasileiras (CRUB), o Ministério da Educação e mais de 20 entidades. Na ocasião a
ABRUEM esteve representada pelo Professor Sebastião Lázaro Pereira, Reitor da Universidade de
Rio Verde  UniRV.

A estratégia será utilizar a abrangência das redes federal, distrital, estaduais e municipais, em
todos os níveis da educação brasileira, da pré escola à pósgraduação, para promover a conscienti
zação sobre as formas de exterminar o mosquito, e conhecer os sintomas da doença.

Haverá a distribuição de material educativo para todos os estudantes da rede de ensino do
país, e o MEC enviará cartas a reitores, diretores, professores e pais de alunos com informações sobre
a doença.

No dia 13 de fevereiro o Ministério da Saúde realizou uma ação contra o mosquito Aedes
aegypti em conjunto com as forças armadas em todo o país. Hoje, 19 ocorre uma mobilização em es
colas de todo o país, o Dia Nacional de Mobilização da Educação contra o Zika.

*Com informações do CRUB e da Assessoria de Comunicação do MEC.

Reunião Administrativa Mensal da ABRUEM
Acontece no dia 24 de fevereiro, próxima quartafeira, às 14h, a Reunião Administrativa

Mensal, na sede da ABRUEM, no Setor de Clubes Esportivos Sul (SCES), Trecho 03, Conjunto 06.
A reunião contará com a presença do Sr. Jean Marc Mutzig, Diretor de EaD da CAPES,

que falará sobre os rumos da Educação à Distância. Também está prevista na pauta preliminar a
discussão dos seguintes temas: Viagem Internacional para o Reino Unido em 2016, 58º Fórum
Nacional de Reitores em Pirenópolis/GO e assuntos diversos.

Para adequada organização, solicitamos a confirmação de presença até o dia de hoje, 19,
pelo email abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.




