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 64º FÓRUM NACIONAL DOS REITORES SERÁ REALIZADO 
NO MÊS DE JUNHO

O 64º Fórum Nacional de Reitores da Abruem será realizado entre os dias 13 e 14 
de junho no auditório da sede da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (Capes), em Brasília, DF.

Com o tema, "Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional e o Papel da 
Pós-graduação na Correção das Assimetrias", o Fórum reunirá reitores de Universidades 
de todas as regiões do Brasil.

Diante do cenário da educação e da ciência e tecnologia brasileiras, a palestra “A 
Capes e o futuro da Pós-Graduação Brasileira”, a ser proferida pelo presidente da Coorde-
nação, Anderson Correia, será de muita importância. Também será realizado um 
workshop da Capes, com a participação da Diretoria de Relações Internacionais (DRI), 
Diretoria de Avaliação (DAV) e Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB).

2º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM EDUCAÇÃO SUPERIOR 
TEM DATA DE REALIZAÇÃO ALTERADA

O 2º Seminário Internacional de Inovação em Educação Superior, que ocorreria em 
julho de 2019, teve sua data de realização alterada. O evento será realizado entre os dias 
11 e 13 de setembro em Florianópolis, Santa Catarina, e terá como temática central o 
conceito de convergências, emoldurando o Ensino, a Pesquisa e a Extensão para uma 
Formação Inclusiva.

O seminário é uma parceria entre Universidade do Estado de Santa Catarina 
(Udesc) e Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem). O objetivo é reunir estudos e promover amplas discussões em torno das con-
vergências de concepções, metodologias, tecnologias e modelos educativos, que respon-
dam aos anseios do ensino superior brasileiro.

“Nos encontramos em um momento em que as necessidades sociais e culturais 
desafiam as universidades”, destaca o reitor da Udesc, Marcus Tomasi. Ele ressalta que 
essa ação conjunta ente Udesc e Abruem tem o intuito de colaborar com o desenvolvi-
mento de um ecossistema favorável de inovação nas universidades brasileiras. 


