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Projeto EaD Rede vai ofertar disciplinas 
na modalidade de Educação a Distância
Para a efetivação desta primeira ação, Câmara 

da Abruem está cadastrando interessados

A Câmara  de  Educação  a  Distância  da  Associação  Brasileira  dos  Reitores  das  Universidades 
Estaduais e Municipais (Abruem) está trabalhando para a efetivação da primeira ação do Projeto 
EaD Rede. A oferta de disciplinas a distância compartilhadas entre as universidades integrantes da 
Abruem, segundo o presidente da Câmara de EaD, o reitor Marcus Tomasi, da Udesc (Universidade 
do Estado de Santa Catarina), terá início no ano letivo de 2017.
Para isso, a proposta é que "as disciplinas que serão ministradas pelas 
universidades interessadas sejam  apresentadas,  no  mês  de  outubro, 
durante o 59. Fórum dos Reitores, em Ilhéus. Até lá, as informações 
repassadas  pelas  instituições  serão  compiladas  pelos  integrantes  da 
Câmara de EaD", explica Tomasi.
As instituições que desejarem ofertar disciplinas pelo Projeto EaD Rede 
devem  preencher  um  questionário  online  elaborado  pela  Câmara 
Técnica da Abruem. As respostas ao formulário nortearão a elaboração 
do plano de trabalho do Projeto Piloto. Entre as informações solicitadas 
estão,  por  exemplo,  se  a  instituição  já  dispõe  de cursos  e/ou  disciplinas  pela  modalidade  de 
Educação a Distância, se tem interesse em participar do projeto ofertando uma ou mais disciplinas 
e,  se  sim,  quais  são  elas.  "Além  disso,  queremos  saber  o  que  a  ação  que  estamos  propondo 
representa para cada universidade pertencente à Associação", completa Tomasi.  "Afinal, o Projeto 
EaD Rede foi elaborado a partir de uma pesquisa anterior, realizada no mês de maio. Na época, 
nosso  questionamento  era  sobre  o  interesse  das  instituições  em  participar  disponibilizando 
disciplinas e/ou permitindo que seus alunos cursassem matérias ministradas por outras IES através 
da  EaD.  Segundo  as  respostas  ao  levantamento,  89% das  universidades  associadas  à  Abruem 
aprovavam a ação". 

O envio dos dados tem como data limite o próximo dia 23. O 
formulário  pode  ser  acessado diretamente através  do 
link:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVJgym3EYvr
mvZRPMLOjsTcL1iE2O6Y5MqP97KeueFPXM4RA/viewform?
c=0&w=1  .  
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Canadá sinaliza com novas possibilidades de 
aproximação e parceria com universidades da 

Abruem
Participação em atividades, que serão realizadas em 20 de  

setembro, são desdobramentos da Missão 2016

Os  representantes  da  rede  de  instituições  de  educação 
internacional  de  British  Columbia  Council  for  International 
Education, Colin Dioerr e Alfredo Moros, estarão na sede da Abruem no próximo dia 20 para uma 
reunião  com  os  reitores  e  com  os  assessores  de  Relações  Internacionais  das  universidades 
associadas à Abruem. Na ocasião, será dada continuidade às discussões iniciadas durante a visita da 
comitiva  da  Associação  Brasileira  dos  Reitores  das  Universidades  Estaduais  e  Municipais  ao 
Canadá, no primeiro semestre desse ano. Os reitores interessados em participar da reunião, bem 
como  os  assessores,  devem  confirmar  presença  até  hoje,  12  de  setembro,  pelos  emails 
abruem@abruem.org.br ou abruem@gmail.com.

No mesmo dia, entre 16h e 21h, o governo canadense, através da sua 
Embaixada no Brasil, realiza, em Brasília, a sua feira de intercâmbio 
oficial: a EduCanada. O objetivo do evento é ajudar os estudantes a 
descobrir  as  inúmeras  possibilidades  educacionais  ofertadas  pelo 
país, em dezenas de escolas e universidades,  que vão de aulas de 
idiomas até cursos de graduação, pós-graduação e MBA.
A  participação  na  EduCanada  é  gratuita,  mas  é  necessário  um 
cadastro  prévio.  Para  isso  é  importante  só  acessar  o  site 
http://educanada.edufindme.com/brazil/brasilia.  Além  de  Brasília, 
outras  sete  cidades  receberão  a  feira  de  intercâmbio  do  governo 
canadense: Campinas, São Paulo (16 de setembro); São Paulo, São 

Paulo (17 e 18 de setembro); Rio de Janeiro, Rio de Janeiro (22 de setembro); Curitiba, Paraná (24 
de setembro); Porto Alegre, Rio Grande do Sul (25 de setembro); Belo Horizonte, Minas Gerais (27 
de setembro); e Recife, Pernambuco (29 de setembro).
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