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2º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE INOVAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO SUPERIOR TERÁ INÍCIO NESTA 
QUARTA-FEIRA

 Tem início nesta quarta-feira, 11, o 2º Simpósio Internacional de Inovação em 
Educação Superior.  O evento terá como tema o Ensino, Pesquisa e Extensão para Uma 
Formação Inclusiva. O Simpósio é uma iniciativa da Universidade do Estado de Santa 
Catarina (Udesc) em parceria com a Associação Brasileiras dos Reitores das 
Universidades Estaduais e Municipais (Abruem) e segue até a sexta-feira, 13 de 
setembro, em Florianópolis.

 As inscrições se encerram no dia 11 e podem ser realizadas pelo site 
http://siies2019.udesc.br/ . Participarão professores, alunos e pro�ssionais da educação 
do Brasil e do exterior. 

 De acordo com o professor Valter Campos, pró-reitor de Graduação da 
Universidade Estadual de Goiás e membro da Câmara de EAD da Abruem, o tema do 2º 
Simpósio permite a discussão sobre metodologias ativas e acessibilidade que 
promovam a inserção e permanência de pessoas no ensino superior. "É um tema 
instigador e bastante desa�ador. É importante pensarmos nas práticas híbridas de 
ensino que possam, por meio da tecnologia, conseguir a inserção da parcela social com 
di�culdade de acesso ao ensino superior", a�rma.

 Já o reitor da Udesc e presidente da Câmara de EAD da Abruem, Marcus Tomasi, 
explica que o termo convergência adquiriu nova concepção e, aos poucos, foi 
assumindo papel em áreas ligadas ao uso da internet e das tecnologias digitais de 
informação e comunicação. 

 

Programação
 O Simpósio terá 12 palestrantes brasileiros e de países como Portugal, Itália, 
Índia, México e Espanha, todos especialistas na área. Ao todo, 53 artigos cientí�cos 
foram aprovados para apresentação nas categorias "Comunicação oral" e "Pôster".

 Entre as atrações, está a palestra magna do diretor Cientí�co da Digital Pages e 
membro titular da Academia Brasileira de Educação, Ronaldo Mota. Ele falará sobre 



  

“Desa�os e oportunidades para aprendizagem no mundo digital”. Ronaldo já foi reitor 
da Universidade Estácio de Sá, secretário Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e 
Inovação, secretário Nacional de Educação Superior, secretário Nacional de Educação a 
Distância e ministro interino do Ministério da Educação. 

 Ao todo, serão realizadas oito mesas redondas nos três dias de evento. Nos dias 
12 e 13, além das mesas redondas, também ocorrerão as apresentações das 
comunicações orais e pôsteres.

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

REUNIÃO ADMINISTRATIVA DA ABRUEM DE 
SETEMBRO DEBATERÁ ÚLTIMOS DETALHES PARA 
MISSÃO INTERNACIONAL
 Será realizada no próximo dia 18 a reunião administrativa do mês de setembro 
da Abruem. A reunião ocorrerá a partir das 14h na sede da Associação, em Brasília.

 Em pauta estão os detalhes �nais para a Missão Internacional da Abruem de 
2019, que visitará o Chile no �m de setembro. Também será �nalizada a programação 
do 65º Fórum Nacional de Reitores da Abruem, que ocorrerá de 23 a 26 de outubro em 
São Luís, no Maranhão, e discutidas as situações das Câmaras Técnicas da Abruem.

 Além disso, também consta da pauta a discussão a respeito do diagnóstico da 
Abruem a ser apresentado ao Grupo de Trabalho do Sistema Universitário no 65º 
Fórum. 

FINANCIAMENTO E SUSTENTABILIDADE DAS 
UNIVERSIDADES ESTADUAIS MARCAM REUNIÃO DE 
CÂMARAS DA ABRUEM EM SALVADOR

 As câmaras de Graduação e de Saúde e 
Hospitais de Ensino da Associação Brasileira dos 
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais 
(Abruem) reuniram-se em Salvador no �nal do mês 
de agosto. Na pauta, temas da maior relevância e 
atualidade para as instituições e suas comunidades 
acadêmicas, como a busca de soluções para o 
�nanciamento e a sustentabilidade das 
universidades estaduais e municipais.

 Na atual conjuntura de restrições orçamentárias tanto no âmbito do governo 
federal quanto dos estaduais, o maior desa�o das gestões universitárias é conseguir 
mais recursos para atender a assistência e permanência estudantis, o crescente �uxo de 
ingressantes nas instituições por meio do Sistema de Seleção Uni�cada (Sisu) e obras 
essenciais de infraestrutura, entre outras demandas.



 
 

 
 

 
 

 Na pauta destacaram-se também debates acerca da Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC), dos cursos de licenciatura, dos hospitais associados às universidades 
e dos processos seletivos para os cursos de graduação.

O reitor da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), José Bites, acompanhado do 
vice-reitor, Marcelo Ávila, da assessora-chefe da Reitoria, Dayse Lago, e da pró-reitora de 
Graduação (Prograd), Eliene Maria da Silva, recepcionou os visitantes e demais gestores 
presentes.

 A abertura dos trabalhos, na manhã do dia 22, foi prestigiada pelo coordenador 
executivo de Projetos Estratégicos da Secretaria estadual da Educação (SEC), Marcius 
Gomes – que representou o secretário Jerônimo Rodrigues (SEC) –, e pela secretária de 
Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado (Secti), Adélia Pinheiro.

 Além da organização do encontro, os gestores da Uneb participam ativamente 
das discussões da pauta. Atualmente, 
Bites é o presidente da Câmara de 
Graduação da Abruem, que tem 
como secretária Dayse Lago.

 A Câmara de Saúde foi 
representada na mesa de abertura 
por seu presidente, Paulo Wol�, reitor 
da Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste), e pela 
vice-reitora da Universidade Estadual 
de Montes Claros (Unimontes), Ilva 
de Abreu, integrante do colegiado.

Encerramento
 A sessão de encerramento dos trabalhos, no dia 23, teve como pauta o registro 
dos principais pontos abordados nos debates ocorridos na véspera, assim como a 
de�nição de encaminhamentos.

 Os membros presentes concordaram em aproveitar o 65º Fórum Nacional dos 
Reitores da Abruem, agendado para os dias 23 a 26 de outubro, em São Luís (MA), para 
realizaram lá breve encontro das câmaras, a �m de ampliarem, com dados levantados 
pelas instituições, os temas tratados em Salvador. Os dois colegiados têm nova reunião 
programada para o mês de novembro.

 Foi reiterada também a importância desse trabalho das câmaras no sentido de 
subsidiar os reitores e a própria entidade em suas tratativas junto aos governos 
estaduais e federal, visando equacionar esses e outros problemas que vêm a�igindo as 
instituições e suas comunidades.

 Ao �nal do encontro, José Bites agradeceu a participação dos presentes, 
ressaltando o papel das câmaras e da entidade no apoio às gestões universitárias.

 “A Abruem é um espaço importantíssimo, que vem conquistando cada vez maior 
relevância na luta em defesa das nossas universidades, mais ainda no difícil cenário que 
vivemos atualmente no país. A UNEB estará sempre irmanada nessa luta e de portas 
abertas para todas e todos vocês”, concluiu o reitor.

Texto: Ascom Uneb. Fotos: Toni Vasconcelos/Ascom Uneb


