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ALTERADO ROTEIRO DA MISSÃO INTERNACIONAL DA
ABRUEM

No próximo mês de setembro a Associação Brasileira dos Reitores das
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) realizará a Missão Internacional da
Abruem 2019. Entre 30 de setembro e 4 de outubro, os reitores das Universidades
viajarão para o Chile com o intuito de ampliar a cooperação científica e acadêmica entre
as universidades do Brasil e dos países da América Latina. Anteriormente a Argentina
também estava no roteiro, no entanto, a visita para o país vizinho será realizada em um
outro momento.
A missão tem como objetivo discutir novas possibilidades de cooperação que
proporcionem o aprimoramento e a internacionalização da educação superior entre os
países, no apoio ao desenvolvimento de pesquisas bilaterais em temas relevantes ao
desenvolvimento social e econômico, na criação de novos mecanismos de mobilidade
docente, discente e do corpo técnico entre as universidades participantes.

DIVULGADA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DO 2º
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM
EDUCAÇÃO SUPERIOR (SIIES)
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
(Abruem), em parceria com a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc),
realizará de 11 a 13 de setembro, em Florianópolis, o 2º Simpósio Internacional de
Inovação em Educação Superior (Siies).
O evento terá como tema central o conceito de Convergências, englobando
ensino, pesquisa e extensão para uma formação inclusiva, e contará com a participação
de 12 palestrantes brasileiros e de países como Portugal, Itália, Índia, México e Espanha,
todos especialistas na área.

Recentemente, o termo "Convergência" adquiriu nova concepção e,
paulatinamente, assumiu papel em áreas ligadas ao uso da Internet e das tecnologias
digitais de informação e comunicação. No Simpósio, o termo ganha destaque com
novos recursos, ideias e experiências para transcender o conceito e ressignificá-lo para a
Educação Superior.
Entre as atrações, está a palestra magna de Rosa Grimaldi, pró-reitora de
Empreendedorismo da Universidade de Bologna, e a palestra "Experiências inovadoras
de educação superior", com Nora Elena Gil Ramírez, diretora acadêmica e de Projetos
Institucionais da Universidade Cooperativa da Colômbia. O evento contará ainda com
palestras na área de e-learning e educação híbrida, além de apresentações culturais e
lançamentos de livros.
O presidente da Câmara de EAD da Abruem, Marcus Tomasi destaca que a
segunda edição do Siies busca discutir exatamente as potencialidades do ensino
superior ao inovar e criar experiências educacionais significativas para a sociedade.
Acesse a programação pelo link: http://siies2019.udesc.br

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO SE
PREPARA PARA A REALIZAÇÃO DO 65ª FÓRUM
NACIONAL DE REITORES DA ABRUEM
O 65º Fórum Nacional do Reitores da
Abruem será realizado entre 23 e 26 de
outubro na cidade de São Luís, no
Maranhão. A Universidade Estadual do
Maranhão, junto com a Associação
Brasileira dos Reitores das Universidade
Estaduais e Municipais (Abruem), será a
responsável pela realização do evento.
Nesta edição do Fórum, a temática abordada será "Universidade pública,
desenvolvimento e soberania: Desafios do presente e caminhos para o futuro". Para o
governador do Maranhão, Flávio Dino, é preciso sempre lutar para que o Brasil seja uma
nação desenvolvida e justa.
"Para que haja desenvolvimento verdadeiro é essencial que exista soberania,
que é representada por vários atributos, entre os quais o Sistema Nacional de Ciência e
Tecnologia", destaca o governador. Ele afirma que é preciso igualdade de direitos e
igualdade de oportunidades no País para garantir a existência da justiça, "e as
universidades brasileiras são essenciais para isso".
"O Maranhão irá receber com muita alegria o Fórum Nacional dos Reitores.
Tenho certeza, como governador, que será um espaço de debates, reflexão e
mobilização cívica patriótica em defesa do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia,
das universidades, dos direitos, da igualdade de oportunidades, do desenvolvimento e
da soberania do Brasil", destaca.

