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Secretário de Estado e Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior apresenta números sobre a
Educação do Paraná
No dia 24 de outubro, quintafeira, o
53º Fórum Nacional de Reitores da Abruem
teve seu ciclo de palestras iniciado com o
secretário da Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Paraná, João Carlos Gomes.
O responsável pelas pasta da Seti,
assumiu com os presentes o compromisso de
lutar por recursos e projetos para as
universidades junto ao Governo Federal,
também apresentou números da secretaria no
Estado do Paraná. As universidades paranaenses, por exemplo, contam com mais de 97 mil
alunos de graduação, distribuídos em 401 cursos, sendo 16 deles a distância. Além disso, dos 27
cursos nota 5 no Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), 14 são de
universidades estaduais. Com relação ao corpo docente, quase 50%, dos mais de 7,6 mil
profissionais universitários, são doutores.

Internacionalização
Durante o Fórum, os integrantes da Câmara de Internacionalização apresentaram o
resultado de um questionário que foi enviado para as universidades filiadas à Abruem, onde os
responsáveis pela internacionalização respondiam sobre estrutura, apoio financeiro e
mobilidade e quantos alunos realizam intercâmbio. O professor Aluizio Segurado (USP), que
integra a Câmara de Internacionalização, afirma que mais de 80% das universidades
responderam ao questionário e que houve um avanço significativo no investimento dessa área
nas Instituições.

Acordo para a Mobilidade dos Estudante de Graduação
O presidente da Abruem, Carlos Fernando Araújo
Calado, o secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino
Superior do Paraná, João Carlos Gomes, e o reitor da
Universidade Estadual Paulista (Unesp), Julio Cezar
Durigan, assinaram o Acordo de Cooperação para a
Mobilidade de Estudantes de Graduação. As
universidades que aderirem ao acordo já tem um
cronograma para que os alunos possam fazer intercâmbio
entre as instituições filiadas a Abruem em 2014.

Interdisciplinaridade e Itaipu Binacional
No início da tarde, a professora Maria José Soares Mendes Giannini (Unesp), ministrou o
tema “Interdisciplinaridade na Pesquisa e Pós Graduação”. A professora destacou que “a
universidade tem que procurar ser uma universidade de excelência, na educação, na pesquisa e
transmissão de conhecimentos, mas para isso precisa de experiência, criatividade, inovação e
desenvolvimento”. A docente finalizou sua palestra afirmando que o diálogo entre as
disciplinas fará com que a educação se torne interdisciplinar e, só assim, haverá avanços no
conhecimento.
Logo após, o superintendente de Engenharia da Itaipu, Jorge Habib, apresentou a Usina
Hidrelétrica e seus projetos. Habib explicou que a integração entre o Brasil e o Paraguai
possibilita benefícios econômicos, sociais e ambientais, sendo assim, aumenta a qualidade e
confiabilidade do suprimento; ganhos de escala de produção e no uso de infraestrutura e
transformação dos recursos energéticos em renda. Em questão de números, o faturamento da
Usina em 2012 foi de 3,8 bilhões de dólares.

Conquista da ABRUEM
Ao final das palestras, o deputado Federal Alex Canziani (PTB) informou que foi
aprovado na Câmara dos Deputados o repasse de 0,1% para contrapartida das instituições de
ensino superior (IES) estaduais e municipais em todos os repasses feitos pelo Governo Federal,
através
dos
órgãos
de
fomento
e
emendas
parlamentares,
em
2014.

Acordo com a Coréia do Sul
No jantar comemorativo do Fórum
Nacional de Reitores, a Abruem e a ChungAng
University assinaram um acordo de intercâmbio
entre alunos dos dois países. A comitiva da
Abruem visitou as universidades da Coréia do
Sul, em junho desse ano, e ambas as partes
demonstraram grande interesse em realizar o
intercâmbio entre os alunos do Brasil e Coréia.
Além do intercâmbio, os países terão pesquisas
e
materiais
acadêmicos
em
conjunto.

Confira algumas fotos do Fórum, no dia 24, quintafeira

