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2º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM
EDUCAÇÃO SUPERIOR OCORRERÁ NO PRÓXIMO MÊS,
EM FLORIANÓPOLIS
A Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais
convida a todos para o 2º Simpósio Internacional de Inovação em Educação Superior. O
Simpósio é uma iniciativa da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) em
parceria com a Abruem e ocorre nos dias 11, 12 e 13 de setembro, em Florianópolis.
O evento terá como tema o Ensino, Pesquisa e Extensão para Uma Formação
Inclusiva. A Abruem terá um stand no qual serão divulgadas as atividades da Associação
e das instituições afiliadas. As inscrições vão até o dia 11 de setembro podem ser
realizadas no https://siies.eventoum.com.br/index.php/auth/eventologin/1 .

Programação
Participarão do evento 12 palestrantes de Universidades de todo o Brasil com o
objetivo de debater novas metodologias de ensino, utilização de tecnologia e os
desafios pelos quais o ensino superior tem passado.
Ao todo, serão realizadas oito mesas redondas nos três dias de evento, além da
palestra de abertura sobre os Desafios e Oportunidades para Aprendizagem no Mundo
Digital, em 11 de setembro. Nos dias 12 e 13, além das mesas redondas, também
ocorrerão as apresentações das comunicações orais que os pesquisadores submeteram
no evento e apresentação de artigos.

Serviço
2º Simpósio Internacional de Inovação em Educação Superior
Data: 11, 12 e 13 de setembro
Local: Oceania Park Hotel, Bairro Ingleses – Florianópolis, Santa Catarina
Inscrições: http://siies2019.udesc.br/

PRESIDENTE DA ABRUEM PARTICIPA DE DISCUSSÕES
SOBRE COMO TORNAR AS UNIVERSIDADES MAIS
DIGITAIS
O reitor da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e presidente da Associação
Brasileira de Reitores das
Universidades Estaduais e
Municipais (Abruem), professor
Rangel Junior, está participando,
em Brasília (DF), do Fórum RNP
2019, evento que aborda
assuntos políticos e estratégicos
do setor de Tecnologias da
Informação e Comunicação (TIC)
com o olhar no futuro das redes
e infraestrutura de tecnologia
que compõem o sistema
nacional de CT&I.
Dentro da programação do Fórum, Rangel Junior participou, na manhã da
terça-feira (27), do debate “Como desburocratizar a Universidade para ser mais digital”,
que contou também com as participações de Antonio da Luz Junior, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Fred Arruda, do Centro de
Estudos e Sistemas Avançados do Recife (CESAR); e Gustavo Henrique de Sousa
Balduíno, da Associação Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (Andifes). A atividade foi mediada por Bia Zoos, da RNP - Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa.
O Fórum RNP promove um amplo debate sobre o uso e a gestão das TIC para
finalidade de ensino, pesquisa, inovação, saúde, cultura e defesa. No debate, Rangel
destacou que existe a ideia de que digitalizar a burocracia moderniza o serviço, o que,
segundo ele, não é o que acontece. O reitor da UEPB ressaltou que são as questões
sistêmicas que têm que ser modificadas, o que não aponta para um problema somente
das tecnologias, mas sim das pessoas. "É impossível desburocratizar a estrutura como
um todo, porque a burocracia é parte do ente estatal e ela é inerente ao que é público.
A ideia é ela se constituir com um conjunto de processos que devem ser seguidos para
garantir a eficiência e a impessoalidade do serviço público", afirmou.
Rangel também abordou a experiência da UEPB como ferramenta de
transparência ativa no processo de democratização da informação. A partir da
simplificação dos serviços, ele aponta que o estímulo às experiências inovadoras
contribuem não só para o andamento da gestão administrativa, mas também para o
processo de educação como um todo. “O motivo da desburocratização, da digitalização
de tudo, é garantir a democratização da coisa pública, das pessoas mais treinadas até
aquelas menos formadas. Por isso é necessário trabalhar com a transparência ativa, ou
seja, disponibilizar a informação, mas também educar as pessoas para o acesso à
informação”, afirmou Rangel.
Diversos temas envolvendo as Tecnologias da Informação e Comunicação estão
sendo abordados no evento, a exemplo de “Telecomunicação como vetor da mudança
no ensino e na pesquisa no Brasil”, “Transformação digital e educação em instituições
não-governamentais”, “Redes de governo”, “Como garantir aprendizagem e pesquisa

ininterruptas por meio da Ruckus”, “Tecnologia e a revolução na Educação”, “Inteligência
artificial na transformação do ensino e pesquisa”, “Governo sem papel”, “Campus
inteligente”, “O futuro da aprendizagem digital”, “Repositório de dados e pesquisa: sua
instituição está preparada?”, entre várias outras abordagens. As atividades do Fórum
RNP se encerram nesta quinta-feira (28).
Texto: Tatiana Brandão

REUNIÃO ADMINISTRATIVA DE AGOSTO DA ABRUEM
OCORREU EM BRASÍLIA
A Abruem realizou no último dia 21 sua reunião administrativa do mês de
agosto. A reunião foi realizada na sede da Associação, em Brasília. Presidiu o evento, o
reitor da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN), Pedro
Fernandes.
Também participaram os reitores da
Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG) e da Universidade do Estado do
Pará, Miguel Sanches e Rubens Cardoso,
respectivamente, o professor da UEPG,
Carlos Willians Jaques, e o secretário
executivo e a secretária geral da Abruem,
Carlos Roberto Ferreira e Denize
Alencastro.
Uma das pautas discutidas foi a
Missão Internacional da Abruem de 2019, que visitará o Chile entre 30 de setembro e 4
de outubro. Estarão presentes na viagem, reitores e representantes de 15 Instituições de
Ensino Superior afiliadas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino – UNIFAE
Centro Universitário de Mineiros - UNIFIMES
Centro Universitário Municipal de Franca – Uni-FACEF
Universidade de Pernambuco – UPE
Universidade do Estado da Bahia - UNEB
Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
Universidade do Estado de Santa Catarina – UDESC
Universidade do Estado do Pará – UEPA
Universidade Estadual da Paraíba – UEPB
Universidade Estadual de Feira de Santana – UEFS
Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC
Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP
Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR
Universidade Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS
Universidade Estadual Vale do Acaraú-UVA

Outras temáticas discutidas foram o 2º Simpósio Internacional de Inovação em
Educação Superior, o 65º Fórum Nacional de Reitores da Abruem, que ocorrerá em São
Luís, MA, e o Grupo de Trabalho da Câmara dos Deputados.

