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Programa de Mobilidade Nacional já tem cronograma para a edição 2017
Instituições podem receber e enviar alunos para intercâmbio em outras universidades do sistema

Das  45  instituições  afiliadas  à  Abruem  (Associação  Brasileira  das  Universidades  Estaduais  e 
Municipais), 20 participaram do Programa de Mobilidade Nacional (PMN), ofertando vagas para 
receber alunos de graduação de outras instituições do sistema,  nesse ano de 2016. Mesmo com a 
ausência  de  financiamentos,  24  vagas  foram  operacionalizadas,  com  alunos  saindo  das  suas 
instituições de origem para passar seis meses ou um ano em outra universidade do país.
"É um número excelente se pensarmos que são os próprios alunos e suas famílias que arcam com 
todos os custos. Além disso, não temos como hábito pensar na mobilidade em termos nacionais, já 
que o mais usual é o intercâmbio entre universidades de países distintos. Estamos trabalhando na 
criação dessa cultura e nosso principal argumento, certamente, é a amplitude territorial brasileira. 
Um aluno de uma instituição de ensino superior do sul do Brasil, por exemplo, ao ir para uma outra 
do norte, nordeste ou centro-oeste tem a possibilidade de vivenciar modos de sociabilidade muito 
distintos", avalia o presidente da Abruem, reitor Aldo Nelson Bona, cuja universidade, a Unicentro 
(Universidade Estadual do Centro-Oeste), em Guarapuava, Paraná, ofereceu vagas no edital 2016 
do PMN.

Na última reunião da Abruem, realizada no dia 10 de agosto, o coordenador do PMN, professor 
Hebert  Melo,  da UEG (Universidade Estadual de Goiás), apresentou um balanço das atividades 
ligadas ao programa desenvolvidas nos anos de 2015 e 2016, com a preparação e efetivação do 
edital e das ações de mobilidade. Além disso, ele apresentou um calendário referente à edição 2016 
do Programa Nacional de Mobilidade.
"Nós  estamos  divulgando  as  datas  com  bastante  antecedência  para  que  todas  as  instituições 
associadas  possam se preparar  previamente,  antecipando a  consulta  quanto às  vagas  que serão 
oferecidas  e,  também,  para  que  haja  uma  efetiva  divulgação  das  vagas  oferecidas  por  outras 
instituições  para  que  os  estudantes  se  informem a  tempo,  bem como se  inscrevam no período 
previsto", afirmou Hebert.

Calendário Edição 2017 PMN
Cadastro de vagas ofertadas pelas IES - 12 a 30/09/2016
Inscrições dos alunos interessados - 10/10 a 25/11/2016

Envio cartas de aceite/recusa pelas IES de destino - 28/11 a 16/12/2016
Início das aulas - 1. semestre/2017
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Destino da Missão Internacional Abruem 2017
deve ser definido até segunda-feira, dia 22

Reitores devem manifestar a preferência pelo país a ser visitado por email

A Missão Internacional Abruem 2017 foi outro dos assuntos discutidos na reunião do último dia 10. 
Após debate sobre os prós e contras de possíveis destinos, tendo em vista a efetivação de ações de 
internacionalização após o retorno, três países foram elencados como prioritários: África do Sul, 
Austrália e México.
A definição do destino se dará após ampla consulta aos associados. Para isso, os reitores têm até a 
próxima segunda-feira,  22 de agosto para se manifestar.  O voto deve ser enviado para o email 
abruem@abruem.org.br ou pelo endereço eletrônico abruem@gmail.com.
A partir  do  resultado  dessa  consulta,  a  Abruem  dará  início  aos  contatos  e  tratativas  com  a 
Embaixada do país escolhido para viabilizar a realização da viagem.

Universidades estaduais da Bahia preparadas para receber
o 59. Fórum Nacional de Reitores

Uesc, Uesb, Uefs e Uneb são as anfitriãs dessa edição

De  19  a  22  de  outubro  desse  ano,  os  reitores,  pró-reitores,  coordenadores  e  assessores  das 
universidades estaduais e municipais participarão do 59. Fórum Nacional de Reitores. Essa edição 
será realizada em Ilhéus, Bahia, pelas Universidades Estaduais de Santa Cruz (Uesc), de Feira de 
Santana (Uefs), do Sudoeste da Bahia (Uesb) e da Universidade do Estado da Bahia (Uneb).
O tema central do evento, segundo a reitora da Uesc, professora Adélia Pinheiro, ainda está sendo 
fechado em sua redação. Porém, ela explica, "vai tratar, certamente, dos desafios atuais enfrentados 
pelas universidades estaduais e municipais e, também, buscaremos fazer projeções referentes ao 
futuro das nossas universidades. A temática será o fio condutor das nossas mesas e pautará, ainda as 
reuniões das Câmaras Técnicas".
Por  decisão tomada  na  última  reunião  da  Abruem,  as  seis  Câmara  Técnicas  (Graduação,  Pós-
Graduação, Extensão, Internacionalização e Mobilidade, EaD, e Saúde e Hospitais Universitários), 
durante o Fórum de Ilhéus, passarão por processos de recomposição e de reformulação. Alguns 
reitores, durante a reunião do dia 10 de agosto, solicitaram que seja incluída na pauta do Fórum 
Nacional de Reitores uma discussão sobre a possibilidade de inserir no Regulamento das Câmaras 
Técnicas o rodízio entre as universidades que são representadas em cada uma das CTs.
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