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MISSÃO INTERNACIONAL DA ABRUEM É MARCADA 
POR VISITAS A UNIVERSIDADES EM VALPARAÍSO E 
TEMUCO
 A comitiva que participou, de 30 de setembro a 4 de outubro, da Missão 

Internacional de 2019 da Associação Brasileira dos Reitores 
das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) visitou, 
em seus três últimos dias de viagem, Instituições de Ensino 
Superior (IES) nas cidades de Temuco e Valparaíso, no Chile. 

 No dia 2 de outubro, a comitiva da Abruem participou, no 
Museo Regional de La Araucanía, de apresentações da 
Universidad Austral de Chile (UACH) e da Universidad 
Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

 Além da comitiva, participaram das reuniões os diretores 
de Relações Internacionais da UACH e da UCSC, Angara 

Zambrano e Steve Baeza, respectivamente. Eles apresentaram as potencialidades da 
região, bem como os principais números das 
Instituições de Ensino Superior às quais estão 
vinculados.

 Já em Valparaíso, os participantes da comitiva 
puderam conhecer um pouco mais de quatro 
Universidades vinculadas ao Consejo de Rectores de 
las Universidades Chilenas (CRUCH). A primeira IES a 
ser visitada no dia 3 de outubro foi a Ponti�cia 
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) e a 
segunda a Universidad Técnica Federico Santa María 
(UTFSM). Já na sexta-feira, 4, último dia da missão, 
ainda em Valparaíso, a comitiva pôde conhecer a 
Universidad de Playa Ancha (UPLA) e a Universidad 
de Valparaíso (UV).

 Os brasileiros foram recebidos, na PUCV, pelo 
vice-reitor de Desenvolvimento da Universidade e o coordenador de Relações 
Internacionais, Arturo Chicano e Rodrigo Coloma, respectivamente. No local, também 
foi uma das an�triãs a secretária executiva da região de Valparaíso, Andrea Mora.

 Já no período vespertino a delegação conheceu a UTFSM. Na oportunidade 
foram recebidos pela diretora de assuntos internacionais, Karol Trautmann.

 Em todas as Universidades visitadas, a Abruem entregou como lembrança uma 
medalha simbólica da Instituição. A missão ao Chile tem como objetivo principal 
discutir novas possibilidades de cooperação que proporcionem o aprimoramento e a 
internacionalização da educação superior entre os países e o apoio ao desenvolvimento 
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de pesquisas bilaterais em temas relevantes ao desenvolvimento social e econômico, 
além da criação de novos mecanismos de mobilidade docente, discente e do corpo 
técnico entre as universidades participantes.

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
 A Universidade Austral do Chile (UACh) tem como missão institucional contribuir 
com sua atividade acadêmica, cientí�ca e cultural, para o desenvolvimento material e 
espiritual da sociedade, de acordo com as necessidades de desenvolvimento 
sustentável que o País exige. A Universidade Austral do Chile possui graduações em 
praticamente todas as áreas do conhecimento (Humanidades, Ciências Sociais e 
Ciências Econômicas; Saúde; Engenharia; Ciências Básicas e Aplicadas; Área Agrícola e 
Florestal).

 Um de seus focos é a preocupação para com a área ambiental e o 
desenvolvimento sustentável. Além das graduações, também possui programas de 
mestrado e doutorado. Ao todo, possui dois câmpus na cidade de Valdivia, região de 
Ríos (Isla Teja e Mira�ores), um em Osorno e tem sede em Puerto Montt. 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA SANTÍSIMA 
CONCEPCIÓN
 Da região de Biobío, a segunda mais importante do Chile, a UCSC, contribui 
formando pessoas, gerando conhecimento e auxiliando para o desenvolvimento social 
local e nacional. Por meio do Instituto de Teologia, suas sete faculdades (Direito, Ciência, 
Educação, Engenharia, Medicina, Ciências Econômicas e Administrativas e 
Comunicações, História e Ciências Sociais) e o Instituto Tecnológico, a Universidade 
propôs em seus processos educacionais apoiar os talentos de seus alunos.

 A Universidade, apoiada em um projeto educacional integral e com uma 
comunidade acadêmica de alto nível e em constante aprimoramento, demonstra 
compromisso com a qualidade e a excelência em seu trabalho, buscando a melhoria 
contínua por meio de processos institucionais de auto-avaliação.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO
Uma das Universidades de maior tradição no Chile, com mais de 80 anos de existência, a 
Ponticia Universidad Católica de Valparaíso, oferta mais de 
100 graduações e pós-graduações. É uma Universidade 
marcada pela diversi�cação, com estudantes de diferentes 
áreas do Chile e um forte caráter multicultural, resultado de 
um dinâmico intercâmbio internacional. 

Seu atual Plano de Desenvolvimento Estratégico Institucional 
estabelece o fortalecimento do selo de valor institucional 
como eixo transversal da formação de graduação; garantia 
de qualidade e e�cácia de programas de estudos avançados; 
consolidação de linhas ativas de pesquisa e desenvolvimento 
de novas linhas em diversas áreas do conhecimento, 
juntamente com a promoção da inovação e do 
empreendedorismo; e internacionalização por meio da 
cooperação acadêmica internacional e mobilidade 
estudantil.



 
 

 
 

 
 

UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA
Com Sede em Valparaíso, possui dois câmpus em Santiago e escritórios em Viña del Mar 
e Concepción. Caracteriza-se como uma instituição �lantrópica, vinculada à 
comunidade, que busca desenvolver 
responsabilidade social, empreendedorismo e 
respeito ao meio ambiente.

A Universidade Técnica Federico Santa María é líder 
em Engenharia, Ciência e Tecnologia, graças aos seus 
altos padrões de qualidade em ensino, pesquisa e 
extensão. Aproximadamente 19 mil estudantes 
estudam nos níveis de Técnico Universitário, 
Engenharia, Mestrado e Doutorado. É uma instituição 
sem �ns lucrativos, que fortalece sua presença 
internacional por meio de acordos com escolas em muitos países.

É uma Universidade que acredita nas habilidades dos jovens e que acredita que o futuro 
está no empreendedorismo e na inovação.
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