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SIMPÓSIO INTERNACIONAL DA ABRUEM E DA UDESC
DESTACA IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NO ENSINO
SUPERIOR

Foi concluído na última sexta-feira, 13, o 2º Simpósio Internacional de Inovação
em Educação Superior (Siies), promovido em parceria pela Universidade do Estado de
Santa Catarina (Udesc) e pela Associação Brasileira dos Reitores das Universidades
Estaduais e Municipais (Abruem).
A programação reuniu cerca de 200 participantes, incluindo professores, alunos
e profissionais de Educação, em Florianópolis, Santa Catarina, para debater as
potencialidades do ensino superior para inovar e criar experiências educacionais
significativas para a sociedade. O tema central abordou o conceito de convergências,
englobando ensino, pesquisa e extensão para uma formação inclusiva.
Ao longo de três dias, o evento contou com oito mesas-redondas, além das
palestras de abertura e encerramento, ministradas por especialistas de diversos países,
incluindo Brasil, Portugal, Itália, Índia, México e Espanha. A palestra de encerramento foi
proferida pela professora Vilma Fuentes, da Santa Fe College, da Flórida, que falou sobre
projetos internacionais de inovação no ensino superior.

Trabalhos cientíﬁcos
Pela manhã, ocorreram as apresentações dos 53 trabalhos científicos aprovados
nas categorias "Comunicação oral" e "Pôster". O evento também contou com
apresentações culturais e lançamentos de livros.
O reitor da Udesc e presidente da Câmara de EAD da Abruem, Marcus Tomasi,
destacou no evento que a inovação é questão de sobrevivência para as instituições de
ensino superior, que precisam debater novas práticas, buscando maior alinhamento
com a sociedade e conexão com seus estudantes. "As universidades precisam se
desencapsular. Temos que ir além da formação, criar esse círculo virtuoso do
conhecimento por meio da indissociabilidade do ensino, da pesquisa e da extensão”,
afirmou.
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Professora Ilka Serra – membro da Câmara de EAD
da Abruem, coordenadora UAB da Universidade
Estadual do Maranhão
"Falar do Siee é uma honra muito grande, tendo em vista
que o Simpósio foi pensado pela Câmara de Educação a
Distância da Abruem. A cada ano que passa, percebemos o
quanto as reﬂexões, os debates e o enriquecimento do que
é discutido nesse evento é de suma importância para a
educação superior deste país. Esperamos conseguir crescer
cada vez mais, tendo em vista que o que estamos
discutindo aqui é exatamente a democratização do acesso
ao ensino superior por meio de um modelo de inovação
dentro da educação".

Marcos Tomazi – reitor da Udesc e presidente da
Câmara de EAD da Abruem
"O segundo Simpósio Internacional de Inovação no Ensino
Superior tem por princípio básico criar um momento
importante de discussão, de debates, de reﬂexão acerca
do ensino superior e, sobretudo, da inovação. O grande
objetivo aqui foi trazer uma inquietação, trazer novos
fatores com relação ao que se apresenta hoje de desaﬁos
para o ensino superior nas universidades, em especial as
públicas. As universidades hoje estão em movimento, em
uma situação bastante complexa, um momento muito
difícil. Acreditamos que por meio da inovação, que atinge
os mais diversos setores da economia e da sociedade,
poderemos nos consolidar como instituições efetivamente
importantes para o crescimento e desenvolvimento do
País".

Francisco de Assis Carvalho Arten - reitor do Centro
Universitário das Faculdades Associadas de Ensino
(Unifae)
"Este é um momento de transformação, de profundas
modiﬁcações, não só para as universidades brasileiras,
mas para as do mundo todo. A educação, como um todo,
está se transformando. Todos os fatos que acontecem,
como a digitalização de processos, a possibilidade de
ensino a distância, as novas metodologias de
aprendizagem, as mudanças dos perﬁs dos alunos,
mostram essa nova realidade. Essa é uma realidade de
transição e é normal esse movimento de tentarmos
descobrir para onde vamos, que atitudes devemos tomar.
Acredito que esse 2º Simpósio Internacional de Inovação
em Educação Superior chega em um momento
extremamente delicado, mas igualmente oportuno. É
hora sentarmos, conversarmos e voltarmos a aprender
sobre o Ensino Superior, sobre as inovações que têm
surgido. Aprender essa nova realidade, que está a nossa
frente, tem gerado insegurança, o que prova que, mais do
que nunca, está na hora de juntarmos esforços e
conhecimentos para aprendermos cada vez mais”.
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