Comitiva da ABRUEM participa do BCCIE Summer Seminar

No final da tarde do domingo, 21 de junho, a Comitiva da ABRUEM participou da recep
ção de abertura do Seminário de Verão do BCCIE no Fairmont Chateau em Whistler.
Na segundafeira, 22, às 10h30, a Comitiva da ABRUEM participou do Seminário, através
do Painel de Presidentes das Universidades do CanadáBrasil: Inovação de Parcerias Internacio
nais, com a participação como palestrantes da Presidente da ABRUEM e Reitora da Universidade
Estadual de Santa Cruz (UESC) Dra. Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro, e do Reitor da
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” Dr. Júlio Cezar Durigan.
Saiba mais sobre o BCCIE
O British Columbia Council for International Education (BCCIE) foi estabelecido pela primeira vez
em 1991, constituído de acordo com a Lei de Sociedades. Desde então, o setor evoluiu dramaticamente.
2012 foi um ano crucial na história do BCCIE, como a organização tornouse oficialmente um Crown Cor
poration sob a responsabilidade do Ministério da Educação Avançada.
O propósito de BCCIE é promover a Educação Internacional para a província de British Columbia,
promover e melhorar a reputação internacional da BC para a educação, e para apoiar as atividades de Edu
cação Internacional do Governo de British Columbia.
O Seminário de Verão oferece uma plataforma essencial para o crescimento do setor de Educação
Internacional do BC. A Conferência anual da BCCIE reúne mais de 300 participantes da província, em to
do o Canadá e além das nossas fronteiras. A conferência atrai líderes seniores, pesquisadores, profissionais,
prestadores de serviços, estudantes, administradores, governo, ONGs e os alunos a explorar estas ideias
com o objetivo de fortalecer o nosso trabalho e tomando medidas para o avanço notável e liderança nos
campos que compõem a educação internacional no BC.

Durante a tarde, a ABRUEM foi representada por participantes da Comitiva nas discus
sões do BCCIE Summer Seminar, que abordavam os seguintes temas:
Competências globais para os graduandos: Preparando os estudantes para o mercado de trabalho
global através da aprendizagem experiencial internacional
Representante da ABRUEM: Reitor Juarez Antonio Simões Quaresma (UEPA)
Colaboração para a pesquisa internacional: tendências, financiamento, parcerias, grupos e mobili
dade das faculdades
Representante da ABRUEM: Reitor Juarez Antonio Simões Quaresma (UEPA)
Ensino superior aborígene: Melhoramento do acesso, retenção e sucesso da juventude aborígene
canadense e brasileira
Representante da ABRUEM: Max Henrique Machado Costa Assessor de Relações Interna
cionais (UNICAMP).
Na ocasião do Seminário, foram entregues placas de homenagens para o Sr. Andrew Pet
ter, Presidente da Simon Fraser University, ao Sr. Ralph Nilson, Presidente da Vancouver Island
University e ao Sr. Randall Martin, Diretor Executivo do BCCIE.

A Programação do BCCIE Summer Seminar segue até o dia 24 de junho, e no dia 25 a Co
mitiva da ABRUEM segue para Calgary.

