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Abruem e BCCIE firmam Memorando de Entendimento
Documento tem como objetivo promover a educação superior internacional
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) e o
British Columbia Council foi Internacional Education (BCCIE) firmaram um Memorando de
Entendimento (MoU). Segundo o presidente da Abruem, reitor Aldo Nelson Bona (Unicentro), o
documento tem como objetivo promover a cooperação entre as instituições, de modo que os
resultados beneficiem ambas as partes igualitariamente. “Nossa Associação de reitores tem entre
suas ações principais a promoção da internacionalização das instituições de ensino superior
afiliadas, já o BCCIE é o órgão autorizado pelo governo canadense a desenvolver iniciativas de
educação internacional. Então, nossos objetivos se interconectam e, juntos, podemos desenvolver
diversificados projetos em parceria”, avaliou.

O MoU, com versões em português e inglês, foi assinado pelo presidente da Abruem e pelo DiretorExecutivo do BCCIE, Randall Martin, e prevê, entre as ações de aproximação,` a troca de
conhecimentos, de boas práticas e de informações sobre projetos de cooperação educativos
internacionais; a organização de eventos conjuntos; e a realização de mobilidades acadêmicas e de
cooperação entre professores e funcionários.

Atividades administrativas 2016 encerram-se na próxima quarta, 13 de dezembro
O última reunião administrativa da Abruem desse ano será realizada na próxima quarta-feira (13), a
partir das 14h, na sede da entidade. Na ocasião, os reitores poderão acompanhar uma apresentação
referente ao Projeto Rondon. Para isso, estarão presentes dois representantes do Ministério da
Defesa (MD), responsável pelo programa – Alessandro Candeas, Chefe de Gabinete do MD, e o
brigadeiro Ricardo Machado Vieira, que é secretário de Pessoal, Ensino, Saúde e Despoto do
Ministério.
O Projeto Rondon é uma ação interministerial do Governo Federal, realizada em parceria com as
instituições de ensino superior, que tem como objetivo contribuir com o desenvolvimento local
sustentável e na construção e promoção da cidadania. No âmbito universitário busca inserir na
formação dos jovens a responsabilidade social/coletiva.
A reunião de dezembro contará ainda com a presença do conselheiro de Educação da Embaixada da
Austrália, Niclas Jonsson. Com ele, serão tratados de aspectos referentes ao planejamento da missão
internacional da Abruem, que será realizada no mês de outubro de 2017.
A agenda de reuniões da Associação será retomada em fevereiro. O primeiro encontro está
agendada para o dia 22.
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Especial 59. Fórum Nacional de Reitores
Cursos e revista EaD em Rede são os
projetos da Câmara Técnica de
Educação à Distância para 2017
CT também apresentou os resultados dos trabalhos
desenvolvidos ao longo desse ano
Em Ilhéus, durante o 59. Fórum Nacional de Reitores, a Câmara Técnica de Educação a Distância
apresentou um balanço das atividades realizadas em longo desse ano e, também as propostas para
2017. A maior parte dessas ações concluídas e em desenvolvimento tem natureza técnica e política,
simultaneamente.
É o caso, por exemplo, das reuniões com membros do Conselho Nacional de Educação (CNE) e
com a Diretoria de Educação a Distância (DED) da Capes. Com o CNE, o eixo principal dos
diálogos esteve no entorno do Marco Regultário da EaD e seus desdobramentos. A equipe
igualmente participou dos grupos de trabalho envolvendo o INEP (Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), com pauta focada em referenciais de qualidade para a
EaD.
“De fato, tivemos felizmente um ano
bastante produtivo e em diversas
esferas, em favor do sistema público
de EaD no Brasil”, pondera o reitor da
Universidade Estadual de Santa
Catarina (Udesc), Marcus Tomasi,
presidente da Câmara.
Outra novidade de impacto em 2016
foi a construção do projeto EaD em
Reitor Marcus Tomasi com os demais membros da CT EaD ao fundo, Rede, que inclui o lançamento de uma
durante Fórum de Ilhéus
revista eletrônica de mesmo nome.
Uma das metas do projeto, que está em fase piloto, inclui uma consulta às universidades afiliadas à
Abruem no sentido de mapear e difundir boas práticas nesta nova modalidade de Educação
Superior. O EaD em Rede também está elaborando um grande mapa dos 10 anos de atividades em
Ensino a Distância no âmbito de todas as instituições estaduais e municipais.
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