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Programa de Mobilidade Nacional: definido calendário para o 2. semestre
Vagas ofertadas pelas instituições devem ser cadastradas a partir de segunda-feira (03)

O Programa de Mobilidade Nacional (PMN) da Abruem (Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais) inicia, na próxima semana, os trâmites referentes ao
processo de seleção de intercambistas para a etapa 2 de 2017. Por isso, a Universidade Estadual de
Goiás (UEG) – responsável pelo desenvolvimento do PMN, via Câmara de Internacionalização –
normatizou o processo e definiu o calendário para as mobilidades que serão realizadas no segundo
semestre desse ano. Datas e processos que foram aprovados na última reunião da Abruem.
Nesse primeiro momento, entre 3 e 21 de abril, os coordenadores institucionais do PMN devem
informar as vagas que a Universidade disponibilizará e em que cursos. Depois disso, a coordenação
geral elaborará a relação total de vagas, que será publicizada no site do Programa
(www.mobilidade.abruem.org.br). A etapa seguinte diz respeito à inscrição dos alunos, que devem
manifestar o interesse pela vaga e baixar o modelo de Plano de Estudos na página institucional do
PMN. O período de inscrições vai de primeiro a 31 de maio. “Nesse momento, é muito importante a
divulgação do Programa de Mobilidade Nacional pelas nossas afiliadas”, ressaltou a vice-presidente
da Abruem, reitora Adélia maria Carvalho de Melo Pinheiro (Uesc). “Afinal, os estudantes só
tomarão conhecimento do PMN se ele for divulgado pela universidade onde ele está matriculado. O
Programa dé a oportunidade dos estudantes de graduação vivenciarem outras realidades
institucionais e culturais sem sairem do país”.
Calendário PMN 2017/2
03 a 21/04/20017: prazo para informe de vagas e cursos
pelas IES
01 a 31/05/2017: inscrições (pelos alunos)
12 a 30/06/2017: período de envie das cartas de Aceite ou
Recusa (IES destino => IES origem => candidato)
08/2017: início da mobilidade, conforme calendário
acadêmico de cada universidade

Curtas
Abruem

A reunião administrativa dessa semana deu início aos trâmites de avaliação do pedido
de filiação à Associação encaminhado pela Univesp (Universidade Virtual do Estado
de São Paulo). A comissão que analisará o pedido é composta pelos reitores Regys
Odlare de Freiras (UERR), Paulo Sérgio Wolff (Unioeste) e Rozangela Maria de
Almeida Fernandes (Uncisal). Eles elaborarão um relatório que será apreciado na
reunião do Conselho Pleno, durante o 60. Fórum Nacional de Reitores.
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Reitores aprovam protótipo de novo site da Abruem
Página passa, agora, para fase de finalização e entrará no ar em abril
A Assessoria de Comunicação da Abruem está desenvolvendo um novo site para a Associação Brasileira dos
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais. O proposta foi apresentada para os reitores na reunião
dessa semana, realizada na sede da Associação, em Brasília. A página na internet terá um visual mais clean,
mas a principal mudança diz respeito ao conteúdo.
O cabeçalho buscou destacar a
Associação e suas afiliadas. Para
isso, optou-se pela inserção da logo
e, também, de uma animação que
resulta no nome completo da
Abruem. Além disso, as instituições
associadas são retratadas em
fotografias rotativas.
O principal objetivo do site é informar à
sociedade em geral e também a
comunidade universitária das 45 afiliadas
as ações e atividades desenvolvidas pela
Abruem. Por isso, as notícias ocupam boa
parte das página. Além disso, um
dispositivo permitirá que as reportagens
sejam enviadas do site diretamente para as
pessoas cadastradas no mailling da
Associação. Outro ponto importante é que
as matérias ficarão armazenadas no Índice
de Notícias.
Além de destacar as informações referentes
à Abruem, o site também traz notícias sobre
as instituições afiliadas. Um feed ou RSS,
diariamente, busca matérias na página de
três universidades e as insere no site da
Associação. As últimas quinze reportagens
podem ser visualizadas através de barra de
rolagem.
As universidades que ainda não enviaram o
feed/RSS de notícias e a foto da fachada da
instituição podem encaminhar para o e-mail
abruem@abruem.org.br.
Após a apresentação da proposta, os reitores solicitaram que seja criada uma versão em inglês do site. Item já
previsto, mas ainda não implementado. Outra sugestão é que as universidades associadas sejam contatadas
para que insiram a logo da Abruem em seus sites, incluindo a possibilidade de direcionamento para a página
da Associação. Assim que o site estiver em definitivo no ar, o que ocorrerá ainda em abril, as instituições
serão contatadas e a solicitação será encaminhada.
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