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UESC oferecerá novos cursos
de graduação à distância

 A Universidade Estadu-
al de Santa Cruz (UESC) pla-
neja oferecer, ainda este ano, 
mais dois cursos de graduação 
na modalidade de ensino a 
distância: as licenciaturas em 
Matemática e em Língua In-
glesa. Atualmente, a Universi-
dade já ministra os cursos de 
licenciatura em Biologia, Le-
tras Vernáculas, Física e Peda-
gogia, com cerca de 1.780 alu-
nos, distribuídos em pólos se-
diados em diversos municí-
pios do Estado.  

Somente no curso de li-
cenciatura em Biologia, pio-
neiro na instituição, duas tur-
mas somam 210 alunos, nos 
pólos sediados nos municípios 
de Porto Seguro, Itaberaba, 
Guanambi, Alagoinhas, Bar-
reiras, Juazeiro, Feira de San-
tana, Salvador, Jacobina, San-
to Antonio de Jesus, Teixei-
ra de Freitas e Vitória da Con-
quista. Além de uma terceira 
turma de 309 alunos, em par-
ceria com o Sistema Universi-
dade Aberta do Brasil (UAB), 
com pólos em Amargosa, Ibi-
cuí, Ibotirama, Ilhéus, Itabu-
na, Itapetinga, Seabra, Valen-
ça e Vitória da Conquista. 

O Sistema UAB foi criado 
pelo Ministério da Educação 
com o objetivo de fomentar 
atividades de educação a dis-
tância no Brasil, a partir das 
instituições públicas de ensi-
no superior. O curso de Letras 
Vernáculas ministrado pela 
UESC possui pólos em Alagoi-
nhas, Barreiras, Ibicuí, Ilhéus, 

Itabuna, Irecê, Ipiaú, Itapetin-
ga, Jequié, Seabra e Vitória da 
Conquista. Já o curso de Peda-
gogia é oferecido nos pólos de 
Alagoinhas, Amargosa, Ibicuí, 
Ilhéus, Ipiaú, Itabuna, Itape-
tinga, Jequié, Remanso e Vitó-
ria da Conquista.

O curso de licenciatura 
em Física funciona nos pó-
los de Brumado, Ilhéus, Ita-
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Sala da Tutoria do curso de Biologia EAD. 

buna, Itapetinga, Jequié, 
Remanso, Valença e Vitó-
ria da Conquista.  Segundo 
informações da vice-reitora 
da UESC, professora Adélia 
Melo Pinheiro, a instituição 
também já tem aprovados 
projetos de cursos de exten-
são a distância e de cursos de 
integração das modalidades 
presencial e a distância. 

I Mostra Universitária Salobrinho de Audiovisu-I Mostra Universitária Salobrinho de Audiovisu-
al será realizada nos dias 20 e 21 de agosto, na al será realizada nos dias 20 e 21 de agosto, na 
quadra  poliesportiva da Universidade Estadual quadra  poliesportiva da Universidade Estadual 
de Santa Cruz  (UESC.)  Página  8de Santa Cruz  (UESC.)  Página  8

Empresas Juniores
CRIADO NÚCLEO
INTEGRADO NA UESC 
As empresas juniores de 
diversos cursos de graduação 
da UESC criaram um núcleo 
de integração para fortalecer 

atividades.
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Reitor da UESC tomará posse na presidência da ABRUEM

e Itabuna (1982). Pos-
sui mestrado em Econo-
mia Aplicada pela Uni-
versidade Federal de Vi-
çosa (1979). Atualmente 
é reitor da UESC, no seu 
segundo mandato. 

Atual reitor da UE-
PG, o vice-presidente 
João Carlos Gomes, pos-
sui graduação em Odon-
tologia pela Universi-
dade Estadual de Ponta 
Grossa (1978), mestra-
do em Dentística Res-
tauradora pela Univer-
sidade Estadual Paulista 
Júlio de Mesquita Filho 
(1985) e doutorado em 
Dentística Restaurado-
ra pela Universidade Es-

O reitor da 
Universida-
de Estadual 

de Santa Cruz (UESC), 
Antonio Joaquim Bas-
tos da Silva, e o reitor 
da Universidade Esta-
dual de Ponta Grossa 
(UEPG), João Carlos 
Gomes, serão empos-
sados na presidência e 
vice-presidência, res-
pectivamente, da As-
sociação Brasileira dos 
Reitores das Universi-
dades Estaduais e Mu-
nicipais – ABRUEM. A 
solenidade ocorrerá no 
dia 28 de julho, no au-
ditório Reitor Ir. José 
Otão, do Conselho de 
Reitores das Univer-
sidades Brasileiras – 
CRUB, em Brasília, às 
11 horas.

Joaquim Bastos e 
João Carlos Gomes fo-
ram eleitos no 46º Fó-
rum Nacional de Rei-
tores, realizado em 
Ilhéus, durante a reu-
nião do Conselho Pleno 
da ABRUEM, em maio 
último. O novo presi-
dente da ABRUEM, An-
tonio Joaquim Bastos 
da Silva, é graduado em 
Economia pela Faculda-
de de Ciências Econômi-
cas de Itabuna (1972) e 
em Administração pe-
la Federação das Esco-
las Superiores de Ilhéus 
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tadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (1999).

O Conselho Delibe-
rativo da Abruem terá 
como titulares: Alcibia-
des Luiz Orlando, Rei-
tor da Universidade Es-
tadual do Oeste do Para-
ná – UNIOESTE; Carlos 
Alberto Pereira da Sil-
va, Reitor da Universi-
dade Estadual do Piauí 
– UESPI; e Raimundo 
Nonato da Costa Sabóia 
Vilarins, Reitor da Uni-
versidade Estadual de 
Roraima – UERR. Se-
rão suplentes: Marília 
Brasil Xavier, Reitora da 
Universidade do Estado 
do Pará – UEPA; Jane-

te Gomes Barreto Paiva, 
Reitora da Universidade 
do Estado de Minas Ge-
rais – UEMG; e Sebas-
tião Iberes Lopes Melo, 
Reitor da Universidade 
do Estado de Santa Ca-
tarina - UDESC

O Conselho Fiscal é 
formado por: Vitor Hugo 
Zanette, Reitor da Uni-
versidade Estadual do 
Centro Oeste do Paraná 
– UNICENTRO; Silvio 
Augusto Minciotti, Rei-
tor da Universidade Mu-
nicipal de São Caetano 
do Sul – USCS; Rozan-
gela Maria de Almeida 
Fernandes Wyszomir-
ska, Reitora da Univer-
sidade Estadual de Ciên-
cias da Saúde de Alago-
as – UNCISAL; Gilberto 
José de Arruda, Reitor 
da Universidade Esta-
dual de Mato Grosso do 
Sul – UEMS; Eduardo 
Deschamps, Reitor da 
Universidade Regional 
de Blumenau – FURB; 
Carlos Eduardo de Sou-
za Gonçalves, Reitor da 
Universidade do Esta-
do do Amazonas – UEA. 
A Secretaria Executiva 
da entidade continua-
rá sendo coordenada pe-
lo professor Carlos Ro-
berto Ferreira e Deni-
ze Alencastro, na Secre-
taria Geral da ABRUEM 
em Brasília.

Reitores Joaquim Bastos (E) e João Carlos Gomes.



3  Jornal da UESCAno XIINº 134  - JULHO2010

O Campus da UESC se destaca também pela beleza paisagística.

As inscrições para 
o concurso Ves-
tibular 2011 da 

Universidade Estadual de 
Santa Cruz – UESC – po-
derão ser feitas no perí-
odo de 1º a 30 de setem-
bro deste ano. Os candida-

Vestibular 2011
geseor@uesc.br

O sistema de cotas reserva 50% das vagas para 
oriundos da escola pública e, desse percentual, 
75% destinados aos autodeclarados negros.

tos só poderão se inscrever 
através do site www.uesc.
br. As provas serão reali-
zadas nos dias 16,17, e 18 
de janeiro de 2011.

Com os quatro novos 
cursos na área de Engenha-
ria - Civil, Elétrica, Mecâni-

ca e Química – cujo 
ingresso dos alunos 
aprovados será no se-
gundo semestre do 
próximo ano, a UESC 
passa a oferecer 1.610 
vagas em 33 cursos de 
graduação nas moda-
lidades bacharelado e 
licenciatura. 

Os demais cursos 
são (bacharelado): 
Administração, Agro-
nomia, Biomedicina, 
Ciências Biológicas, 
Ciências Contábeis, 
Ciência da Compu-
tação, Comunicação 
Social, Direito, Eco-
nomia, Enfermagem, Enge-
nharia de Produção e Siste-
mas, Física, Geografi a, LEA, 
Medicina, Medicina Veteri-
nária, Matemática, Quími-
ca e (licenciatura): Ciências 
Biológicas, Ciências Sociais, 
Educação Física, Filosofi a, 
Física, Geografi a, História, 
Letras, Matemática, Peda-
gogia e Química. 

Reserva - A Universi-
dade conta com o sistema 
de cotas em todos os cur-
sos de graduação. São be-

Inscrição para o Vestibular 2011 
acontece no mês de setembro
UESC terá quatro novos cursos na área de Engenharia

nefi ciados com 50% das 
vagas estudantes que te-
nham cursado todo o en-
sino médio e os últimos 
quatro anos do Ensino 
Fundamental em escola 
pública, sendo que, des-
se percentual, 75% serão 
destinados aos estudantes 
que se autodeclararem ne-
gros. Em cada curso serão 
admitidas até duas vagas 
para índios reconhecidos 
pela Funai ou moradores 
de comunidades rema-
nescentes de quilombos.

As provas serão realizadas no Cam-
pus da UESC e nas cidades de Ilhéus 
e Itabuna

Informações

- www.uesc.br
- 73-36805035
Gerencia de Seleção e Orientação (Geseor)
- 73 36805036 
Comissão Permanente do Vestibular
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Graduação
reitoria@uesc.br

Ações do Parfor/UESC busca am-
pliar o intercâmbio com os municí-
pios da sua área de abrangência.

UESC apresenta Programa Nacional de Formação de 
Professores para secretários municipais de educação

A Universidade Esta-
dual de Santa Cruz 
(UESC), através 

da Pró-Reitoria de Graduação 
(Prograd), promoveu reunião 
com secretários municipais de 
Educação, União Nacional dos 
Conselhos Municipais de Edu-
cação – Uncme-BA, União dos 
Dirigentes Municipais de Edu-
cação – Undime-BA, - Sindi-
cato dos Trabalhadores em 
Educação do Estado da Bahia 
– APLB, Fórum Permanen-
te de Educação – BA, coorde-
nadores dos cursos de Educa-
ção Física, Geografi a, História, 
Língua Portuguesa, Matemá-
tica e Pedagogia, e do Progra-
ma Nacional de Formação de 
Professores da UESC (Parfor/
UESC), com o objetivo de ex-
postos este Programa do Go-
verno Federal aos represen-
tantes regionais. Foram apre-
sentadas também as ações do 
Parfor/UESC até então desen-
volvidas pela Universidade, 
buscando ampliar o intercâm-
bio com os municípios da sua 
área de abrangência.

A vice-reitora Adélia Pi-
nheiro destacou a necessida-
de e a importância do estabe-
lecimento, efetivo, do regime 
de colaboração da União com 
os estados, municípios e ins-
tituições de ensino superior 
para o bom desenvolvimento 
das atividades do programa de 
formação de professores. Por 
sua vez, a pró-reitora de Gra-
duação e coordenadora geral 
do Parfor/UESC, Flávia Mou-
ra Costa, chamou a atenção 
dos secretários municipais de 
Educação sobre “a necessida-
de da implementação de uma 
política que priorize e viabi-
lize a participação do profes-
sor cursista nas atividades dos 
cursos”.

Através do Parfor, a UESC 
vai oferecer cursos para pro-

fessores das redes públicas es-
taduais e municipais, em efe-
tivo exercício de sala de aula, 
para atender às seguintes de-
mandas de profi ssionais: cur-
sos de 1ª Licenciatura – pa-
ra profi ssionais sem formação 
inicial; cursos de 2ª Licencia-
tura – para profi ssionais em 
desvio de função; e cursos de 
complementação pedagógica - 
para bacharéis.

Atualmente, o Parfor/
UESC oferece os cursos de 
1ª Licenciatura: Pedagogia e 
Educação Física, iniciados em 
dezembro de 2009; História e 

ATRAVÉS DO PARFOR, A UESC VAI OFERECER CURSOS PARA PROFESSORES DAS REDES PÚBLICAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS

Geografi a, iniciados em abril 
de 2010; e Licenciatura em 
Língua Portuguesa, Matemá-
tica e Pedagogia, a serem ini-
ciados neste mês de julho. Até 
2011, a instituição oferecerá, 
também, Licenciatura em Fi-
losofi a, Física, Língua Espa-
nhola, Língua Inglesa, Quími-
ca e Sociologia.

Estão vinculados aos cur-
sos do Programa, 129 profes-
sores-alunos que atendem a 23 
municípios da área de abran-
gência da UESC. Desde 2003, a 
Universidade desenvolve ações 
para formar profi ssionais pa-

Vice-reitora Adélia Pinheiro ladeada pelos professores Afonso 
Enriques, Flávia Moura (Prograd) e Glória de Fátima (DLA)

Parte do público presente à reunião.

ra atuação na Educação Bási-
ca através dos programas Pro-
ação e Proformação.

PARFOR - O Plano Nacio-
nal de Formação dos Professo-
res da Educação Básica (Par-
for) é resultado da ação con-
junta do Ministério da Edu-
cação (MEC), de Instituições 
Públicas de Educação Supe-
rior (IPES) e das secretarias de 
Educação dos estados e mu-
nicípios, no âmbito do PDE - 
Plano de Metas Compromis-
so Todos pela Educação – 
que estabeleceu um novo re-
gime de colaboração da União 
com os estados e municípios, 
respeitando a autonomia dos 
entes federados. A partir de 
2007, com a adesão ao Plano 
de Metas, os estados e municí-
pios elaboraram seus respecti-
vos Planos de Ações Articula-
das, onde puderam refl etir su-
as necessidades e aspirações, 
em termos de ações, deman-
das, prioridades e metodolo-
gias, visando assegurar a for-
mação exigida na LDB para 
todos os professores que atu-
am na educação básica.
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Stefan Andrade (LEA Jr), Josiene Nascimento (Tecno Jr),  Laelson Ribeiro (UM 
Jr-BA), Mironaldo Júnior (CIA Jr) e Robson Silva (EPS Jr)

Estudantes prestigiaram o evento

O NEJ é uma oportunidade para 
fomentar e legitimar a atuação 
de empresas juniores na UESC.

Extensão
proex@uesc.br

O M o v i m e n t o 
Empresa Júnior 
(MEJ) acaba de 

dar um passo importan-
te no processo de profi ssio-
nalização e desenvolvimen-
to das Empresas Juniores 
(EJs) da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC) 
com a criação do Núcleo de 
Empresas Juniores (NEJ). 
A entidade é formada pe-
la união das EJs de diver-
sos cursos da Universidade, 
com o objetivo de desenvol-
ver as empresas integran-
tes e representar os seus in-
teresses junto à instituição 
universitária.  

O Núcleo de Empresas 
Juniores foi fundado no 
último dia 11 de junho em 
assembléia das empre-
sas, tendo sido aprovado 
o estatuto social do Nú-
cleo. Para os dirigentes 
dessas empresas, o acon-
tecimento marca uma fa-
se nova no movimento jú-
nior e a oportunidade pa-
ra fomentar e legitimar a 

Criado o Núcleo de Empresas Juniores da UESC 
Na UESC existem quatro empresas juniores: Cia Júnior Consultoria,  LEA Jr, Tecno Jr e EPS Jr

atuação de empresas ju-
niores na UESC. Atual-
mente, existem na Uni-
versidade quatro empre-
sas juniores: Cia Júnior 
Consultoria,  dos cursos 
de Administração e Eco-
nomia; LEA Jr, do curso 
de Línguas Estrangeiras 
Aplicadas às Negociações 
Internacionais; Tecno Jr, 

do curso de Ciência 
da Computação; e a 
EPS Jr, do curso de 
Engenharia em  Pro-
dução e Sistemas.

O Movimento Em-
presa Júnior é um 
processo de profi ssio-
nalização que envol-
ve empresas juniores, 
núcleos de empresas 
juniores, federação es-

Primeira mostra de curta-metragens 
de universitários baianos na UESC 

MUSA                                                                                                                                                               

A I Mostra Universitá-
ria Salobrinho de Audiovi-
sual (MUSA) será realizada 
nos próximos dias 20 e 21 de 
agosto, na quadra poliespor-
tiva da Universidade Esta-
dual de Santa Cruz (UESC), 
situada no campus univer-
sitário. As inscrições para a 
mostra competitiva de cur-
tas-metragens de universi-
tários baianos fi cam abertas 
até o dia 6 de agosto. Serão 
premiadas as três melhores 

produções eleitas por júri po-
pular.

Conforme a coordena-
ção do evento - que será anual 
-  alunos e ex-alunos de qual-
quer graduação podem parti-
cipar, desde que tenham estu-
dado em faculdade sediada na 
Bahia. O objetivo da Mostra 
surge da necessidade de pro-
porcionar a exibição das pro-
duções audiovisuais universi-
tárias que, até então, fi cavam 
restritas às salas de aula das 

academias. 
Além disso, o Sul da 

Bahia passa a ter um espaço 
de exibição, debate e forma-
ção da produção audiovisual 
elaborada por universitários 
baianos e de fi lmes de cine-
astas do Estado. Esse evento 
nasce exatamente no ano de 
centenário da primeira exi-
bição de um curta-metragem 
baiano. Outras informações 
no site do evento: www.mos-
tramusa.blogspot.com.

tadual e confederação na-
cional de EJs, capacitan-
do alunos dos mais diver-
sos cursos de graduação 
nas instituições de ensino 
superior (IES) brasileiras.  
No País, são cerca de 22 
mil universitários integra-
dos a cerca de 700 empre-
sas juniores, responsáveis 
pela geração de  mais de 2 
mil projetos por ano.      



6   Jornal da UESC Ano XII Nº 134   - JULHO  2010

Pós-Graduação
propp@uesc.br

Mais de 100 artigos, oriundos de diversas 
universidades nacionais e do MERCOSUL, 

foram aprovados durante o evento. 

O artigo “O destino 
Itacaré - Bahia: 
Inovação do tu-

rismo por meio da gastrono-
mia”, de autoria dos alunos 
do Mestrado em Cultura e 
Turismo da Universidade Es-
tadual de Santa Cruz (UESC), 
Idevaldo José e Thyago Velo-
zo, foi premiado em terceiro 
lugar no IV Fórum Interna-
cional de Turismo do Iguaçu. 
O evento aconteceu nos dias 
17 e 18 de junho, em Foz do 
Iguaçu, no Paraná.

O IV Fórum Internacio-
nal de Turismo teve como 
foco principal o fomento da 
produção científi ca de qua-
lidade por diversos ângulos 
e critérios, oportunizando e 
socializando o conhecimen-
to por meio de debates, apre-
sentações de trabalhos técni-
co-científi cos e minicursos. 

Este ano, as apresentações 
de trabalhos científi cos e os 
respectivos debates foram es-
truturados em três eixos temá-

ticos: Responsabilidade e Ino-
vação: Planejamento, Gestão 
e Controle de Destinos Turís-
ticos; Responsabilidade e Ino-
vação: Planejamento, Gestão e 
Controle de Empresas Turísti-
cas e Responsabilidade e Ino-
vação: Ensino, Pesquisa e Ex-
tensão em Turismo.

Mais de 100 artigos, oriun-
dos de diversas universidades 
nacionais e do MERCOSUL, 
foram aprovados durante o 
evento.

A comissão organizado-
ra ofereceu uma premiação de 
R$ 5.000,00 para os melho-
res trabalhos. Para o professor 
doutor Marco Aurélio Ávila, 
vice-coordenador do mestra-
do em Cultura e Turismo da 
UESC, um dos palestrantes do 
Forum, “essa premiação refl e-
te a qualidade e a inovação das 
pesquisas que estão sendo de-
senvolvidas no curso, legiti-
mando a pretensão do Douto-
rado em Cultura e Turismo.”

Ávila destaca ainda que 

Alunos do Mestrado em Cultura e Turismo
foram premiados no IV Fórum Internacional 
A comissão organizadora ofereceu uma premiação de R$ 5 mil para os melhores trabalhos.

“em 2007, o mestrado obte-
ve o 3º lugar no Prêmio Tese 
ANPTUR – Associação Nacio-
nal de Pesquisa e Pós-Gradu-
ação em Turismo; em 2008 
obteve menção honrosa no XI 

SIT – Seminário Internacio-
nal de Turismo; em 2009 ob-
teve o 1º lugar no Prêmio Te-
se ANPTUR e, agora, 3º lugar 
no IV Fórum Internacional de 
Foz do Iguaçu”.

Idevaldo José e Thyago Velozo,  premiados.

Alimentação típica, pousadas e cultura popular. Atrativo para os visitantes.
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A Afusc - Sindicato dos Fun-
cionários Técnico-Administra-
tivos das Instituições de Ensi-
no Superior do Sul da Bahia – 
Afusc-Sindicato tem nova dire-
tora na Universidade Estadual de 
Santa Cruz (UESC), eleita para a 
gestão 2010-2013. A vice-reito-
ra Adélia Pinheiro participou da 
solenidade de posse, dia 9 de ju-
lho, do servidor Adilson Arouca 
dos Santos, atual presidente, e de 
Mariza Santos dos Reis, vice-pre-
sidente, realizada no último dia 9 
de julho. 

Nova Diretoria

A mostra cultural "Viva o Cordel" 
foi realizada no foyer do auditório do 
Centro de Arte e Cultura da UESC, or-
ganizada pela turma noturna da disci-
plina História da Arte, vinculada ao De-
partamento de Letras e Artes (DLA). O 
evento teve a participação do violeiro 
"Azulão", que tocou e cantou sucessos 
da MPB nordestina. Também foi lança-
do um folheto de cordel de autoria do 
professor "Piligra" e do aluno do curso 
de Letras, Gustavo Felicíssimo. O pro-
fessor Guilherme Albagli desenhou a 
capa do folheto do evento representan-
do os dois autores dedilhando um tecla-
do de computador. Embora o desenho 
tenha sido realizado a caneta de ponta 
porosa, forçou para o acabamento apa-
rentar uma xilogravura (carimbo talha-
do na madeira) como as utilizadas pe-
los cordelistas nordestinos.

Em comemoração ao centenário do mu-
nicípio de Itabuna, a Universidade Estadual 
de Santa Cruz (UESC) realiza, de 23 de julho 
a 1º de agosto, as exposições fotográfi cas do 
Projeto “A Praça na Praça”, mostrando ima-
gens históricas das praças Olinto Leone, Jo-
sé Bastos, Otavio Mangabeira e Complexo 
Adami (praças Otaciana Pinto, Getúlio Var-
gas e Siqueira Campos). As exposições acon-
tecem nos respectivos logradouros públi-
cos. No caso da praça Otávio Mangabeira, a 
abertura será realizada no dia 24 de julho. O 
projeto foi realizado pela Comissão Especial 
constituída pela Reitoria da UESC, através 
da Portaria nº370 de 24/03/2009, que ela-
borou um programa de atividades didático-
cientifi cas a serem implementadas ao longo 
deste ano. Todas as ações têm como alvo a 
criação de espaços de memória, onde a po-
pulação, independente de faixa etária, pos-
sa reconhecer sua história e exercitar os pro-
cessos de memória. 

A Praça na Praça

Foto Digital

O projeto de extensão: "Fotografi a: Imagem e Representação", vinculado 
ao Departamento de Letras e Artes (DLA) da UESC, tem oferecido cursos bá-
sicos e intermediários de fotografi a digital com grande aceitação na região. O 
próximo Curso Básico de Fotografi a Digital será realizado de 17 a 25 de agosto 
de 2010. As inscrições fi cam abertas até o dia 10 de agosto, com disponibilida-
de de 20 vagas, por ordem de inscrição. “Tivemos alunos de Ilhéus e Itabuna 
e também das cidades vizinhas, demonstrando a existência de uma deman-
da constante na região pela especifi cidade da temática “Fotografi a” tão enga-
jada na contemporaneidade, abrangendo muitas áreas de interesse e conhe-
cimento” afi rma a professora e coordenadora do curso, Joliane Olschowsky. 
Segundo ela, pretende-se oferecer, neste semestre, o curso de “Fotografi a Di-
gital Avançada”, além de “Fotografi a e Arte” e outros temas.

Mosaico
ascom@uesc.br

A Afusc sindicato tem 
nova diretoria desde o 
dia 9 deste mês

Viva o Cordel
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Visita a  Madri, Salamanca, Barcelona e 
Valência discutiu a internacionalização do 

ensino superior e a mobilidade acadêmica. 

A comitiva da Asso-
ciação Brasileira 
dos Reitores das 

Universidades Estaduais e 
Municipais (ABRUEM) e da 
Associação Paranaense das 
Instituições de Ensino Supe-
rior Público (APIESP) con-
cluiu, dia 16, o ciclo de visi-
tas às instituições de ensino 
superior (IES) e também aos 
órgãos ligados à educação da 
Espanha. A delegação, que 
começou sua missão no dia 5 
de julho, passou pelas cidades 
de Madri, Salamanca, Barce-
lona e Valência, com o objeti-
vo de discutir a internaciona-
lização do ensino superior e a 
mobilidade acadêmica. 

Para o vice-presidente 
da ABRUEM e reitor da Uni-
versidade Estadual de San-
ta Cruz - UESC, Antonio Jo-
aquim Bastos da Silva, a via-
gem abriu novas possibilida-
des de acordos entre as IES 
espanholas e as brasileiras. 
“Certamente, intercâmbios 
entre universidades do Brasil 
e da Espanha vão se concreti-
zar, o que irá benefi ciar e for-
talecer o ensino superior para 

A ESPANHA TEM UMA GRANDE TRADIÇÃO CULTURAL E UNIVERSITÁRIA.

ambos os lados”, ressaltou. 
O presidente da 

ABRUEM, João Carlos Go-
mes, disse que a viagem é uma 
forma de aproximação com as 
universidades espanholas que 
auxilia na mobilidade acadê-
mica e favorece a integração e 
a troca de conhecimentos en-
tre as IES do Brasil e da Es-
panha, que tem uma grande 

tradição cultural e universitá-
ria. Na opinião do presiden-
te da APIESP, Antonio Alpen-
dre da Silva, a viagem pode 
abrir novos horizontes para 
as IES fi liadas, pois as chan-
ces de acordos que visem o in-
tercâmbio entre professores e 
acadêmicos, das universida-
des paranaenses com as espa-
nholas, são grandes. 

O último 
compromis-
so da missão 
na Espanha 
foi a visita à 
Universida-
de Politécni-
ca de Valên-
cia (UPV), 
no dia 16. Na 
cidade, a de-
legação tam-
bém conhe-
ceu as de-
pendências 
da Universi-
dade de Va-
lência e o 
Parque Cien-
tífi co (PCUV) 
da institui-
ção. Na oca-

sião, o vice-presidente da 
ABRUEM, Antonio Joaquim 
Bastos da Silva, declarou que 
“as instalações do PCUV são 
o que há de mais moderno na 
atualidade.” 

Durante a estada no pa-
ís, a delegação foi recebi-
da pelo Ministério da Edu-
cação da Espanha, pela Se-
cretaria Geral de Universi-
dades e pela Embaixada do 
Brasil na Espanha, onde foi 
recepcionada pelo embaixa-
dor Paulo Campos. Reuniu-
se com a Conferência de Rei-
tores das Universidades Es-
panholas (CRUE), visitou as 
instalações da Universidade 
Politécnica de Madri (UPM), 
da Universidade Compluten-
se de Madri (UCM), da Uni-
versidade Autônoma de Ma-
dri (UAM), à Universidade de 
Salamanca (USAL), à Univer-
sidade de Barcelona (UB), à 
Universidade Politécnica de 
Catalunha (UPC). A comiti-
va também realizou visitas ao 
Centro de Estudos Brasileiros 
(CEB) e à Agência de Quali-
dade do Sistema Universitá-
rio (AQU) da Catalunha.

A comitiva na Universidade de Barcelona

ABRUEM encerrou Missão na Espanha

Comitiva da Abruem em reunião na Universidade Politécnica de Madri


