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Austrália: destino 2017 da Missão Internacional da Abruem
Definição pelo país foi dos reitores da Associação em consulta pública
As universidades australianas serão visitadas no primeiro semestre
de 2017 pela comitiva da Abruem. O destino da Missão
Internacional do ano que vem foi definido após uma consulta às
IES filiadas. Além da Austrália, os reitores também tinham como
opção de voto a África do Sul e o México.
Com a tomada de decisão, a Abruem dará início às tratativas,
procurando a Embaixada da Austrália e outros órgãos para, assim,
viabilizar a realização da viagem. As missões têm como objetivo
possibilitar a ampliação da inserção internacional das IES
associadas. Nesse sentido, as reuniões de trabalho visam fazer
conhecer os cenários educacional, científico e tecnológico das universidades do país visitado e,
também, de outros organismos ligados à realidade local do ensino superior.
"A troca de experiências nas missões", segundo o presidente da Abruem, reitor Aldo Nelson Bona,
"é riquíssima. As informações são repassadas ao conjunto de universidades brasileiras participante,
mas cada instituição, a partir da sua realidade e das suas necessidades individuais, tem a
possibilidade de estabelecer convênios ou, pelo menos, de vislumbrar cenários de intercâmbio que
podem ser definidos na sequência".
Entre as universidades que deverão ser visitadas, no
que tange às expectativas da Abruem, de acordo com
Bona, estão as integrantes do "Group of Eight" (Go8),
que é uma aliança das oito principais universidades da
Austrália, todas classificadas entre as melhores do
mundo. "Temos muito interesse em conhecê-las. Afinal,
os principais centros de pesquisa e laboratórios do país
estão instalados nessas universidades. É a oportunidade
de não só conhecermos, mas de buscarmos
aproximações, parcerias e convênios com instituições
que têm interesse no Brasil, já que são participantes do
programa Ciência Sem Fronteiras.
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Rede Zicosur Universidades busca aproximação com instituições associadas à Abruem
Entidade congrega instituições de ensino superior da Argentina, da Bolívia, do Paraguai e do Peru
O vice-presidente da Red Zicosur Universitaria e
reitor da Universidad Nacional de Canindeyú
(Unican), professor Mariano Adolpho Pacher, esteve,
em Brasília, participando da cerimônia de posse da
nova diretoria da Abruem, no último dia 10. Na
ocasião, ele convidou os reitores e as universidades
estaduais e municipais brasileiras a participarem da 2.
Reunião Plenária da Rede Zicosur Universidades
(Rede de Integração do Centro-Oeste Sulamericano) de 2016, que será realiza nos dias 13 e 14 de outubro,
na Unicam, em Salto del Guairá, Paraguai, cidade que faz fronteira com o Brasil, através de Guaira, no
Paraná.
Atualmente, a Red Zicosur Universitaria é formada por 36 instituições de ensino superior de seis países
sulamericanos - Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Paraguai e Peru. "Nossa intenção é dar um novo impulso à
Zicosur com a possível integração da universidades brasileiras ligadas à Abruem, e que ainda não fazem
parte da Rede", explicou Pacher. "Faço, então, o convite à todos os reitores e universidades para participar da
nossa Plenária, para integrar-se à nossa associação. Nosso objetivo é focar nosso olhar numa perspectiva
horizontal, em quem está perto, para promover a internacionalização das nossas instituições com os
próximos. Esse intercâmbio com os próximos nos permitirá trabalharmos juntos numa linha de cooperação".

Reitor da Unifae é empossado para o Conselho Estadual de Educação do estado de São Paulo
Essa é a primeira vez que um dirigente da instituição ocupa a posição de conselheiro

Reitor Francisco de Carvalho Arten, primeiro à esquerda, entre os demais empossados para o CEE de São Paulo

O Reitor da Unifae (Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino), professor Francisco de
Carvalho Arten, tomou posse, no último dia 10, no Conselho Estadual de Educação de São Paulo para um
mandato de três anos. Pela primeira vez, a instituição tem uma representação oficial no principal órgão de
gestão da Educação no Estado. Arten falou em nome dos dez novos conselheiros e destacou o modelo
paulista de gestão da Educação. “Nós estamos produzindo um sistema de ensino superior alternativo, justo e
eficiente. Somamos a eficiência do mercado, sem a preocupação mercantilista, e defendemos esse sistema
com um espírito puramente republicano”.
Também faz parte do CEE de São Paulo, o reitor da Unitau, professor José Rui Camargo.
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