10ª Cátedra de integração Latino-Americana e Caribenha
Reunião Preparatória para a III CRES 2018
Assembleia Extraordinária da AUALCPI

MANUAL DO PARTICIPANTE
A Cátedra de Integração Latino-Americana e Caribenha é
uma

iniciativa

realizada

pela

AUALCPI

-

Associação

de

Universidades da América Latina e o Caribe para a Integração;
desde o ano de 1999. Tem como objetivo reunir as instituições
universitárias, seus professores, pesquisadores e estudantes, a fim
de gerar o debate sobre o nosso processo de integração regional,
promover a apresentação de trabalhos acadêmicos, oferecer espaço
e visibilidade às pessoas e organizações que desenvolvem ações
por essa temática vinculadas ou em aliança com Instituições de
Educação Superior.
A

10ª

Cátedra

de

Integração

Latino-Americana

e

Caribenha ocorrerá entre 8 e 10 de maio de 2018, na cidade de
São Caetano do Sul, Estado de São Paulo/Brasil. Pretendemos que
o evento, além de debater a respeito do seu tema central, celebre os
25 anos da AUALCPI e seja uma atividade preparatória à III
Conferência Regional de Educação Superior, que ocorrerá durante o
mês de junho na cidade de Córdoba/Argentina, iniciativa em que
nossa Associação se prepara para atuar de maneira destacada e
coordenada, buscando fortalecer o tema da Integração Regional
como algo fundamental para o nosso processo de desenvolvimento.
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TEMA DO EVENTO
O tema da 10ª Cátedra AUALCPI será “A Educação
Superior e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”,
abordado a partir da relação da Universidade e a agenda estratégica
das 17 metas estabelecidas pelo pacto liderado pela Organização
das Nações Unidas, componentes do debate definido pela III CRES Conferência Regional de Ensino Superior da IESALC/UNESCO.
Como participar?
1.Assistindo as atividades componentes da agenda do evento;
2.Inscrevendo seu trabalho acadêmico Fórum de Investigadores
AUALCPI;
3.Participando

do

Fórum

de

Universidades

e

Assembleia

Extraordinária da AUALCPI, preparatória à III Conferência Regional
de Ensino Superior da IESALC/UNESCO;
4.Organizando grupos de estudantes, professores e investigadores
de sua instituição interessados em participar do evento e da agenda
de atividades complementares que ocorrerão entre 7 e 11 de maio
de 2018.
Acomodações durante os dias do evento:
A Comissão Organizadora disponibilizará as opções de
hospedagem de acordo com solicitação e confirmação de presença,
dentro da rede hoteleira disponível na cidade e na casa mantida pela
Opção Brasil, organização aliada de AUALCPI, que oferece serviço
de hospedagem em estrutura semelhante a de um hostel.
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SOBRE A AUALCPI

A Associação de Universidades da América Latina e o Caribe
para a Integração é uma entidade jurídica não governamental de
direito privado e competência internacional, sem fins lucrativos. Foi
criada em 15 de abril de 1993 na cidade de Mendoza, Argentina,
possui atualmente escritórios localizados na cidade de Bogotá,
Colômbia, onde funciona sua Secretaria Executiva permanente, e a
Presidência atual está a cargo do Professor Marcos Sidnei Bassi,
Reitor da USCS – Universidade Municipal de São Caetano do
Sul/Brasil.

A AUALCPI é formada por cerca de 125 Instituições de
Educação Superior públicas quanto privadas da América Latina e do
Caribe, sem distinção de crenças ou políticas, tendo como objetivo o
agrupamento destas com o objetivo da integração regional, através
da colaboração interinstitucional e o trabalho cooperativo das
Universidades que fazem parte da Associação como fatores
importantes para

a geração de possibilidades de projetos em

conjunto e ações concretas ao redor dessa questão.
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PROGRAMAÇÃO TENTATIVA:
Segunda-feira, 7 de maio
18:00

Pesquisa em gerenciamento de projetos
PMI - Project Management Institute - capítulo São Paulo
Terça-feira, 8 de maio

17:00

Cerimônia de abertura e Conferência Inaugural
 Daniel Michaels – Coordenador Geral do Centro Regional para a Cooperação em
Educação Superior Na América Latina e Caribe (CRECES), órgão vinculado à IESALCUNESCO

Quarta-feira, 9 de maio
Encontro de Pesquisadores AUALCPI
9:00

Debate sobre experiências exitosas e inovadoras sobre Educação
Superior, Integração Regional e ODS

14:00

Apresentação de Trabalhos Acadêmicos

18:00

Conferência: Empreendedorismo e Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável
 Escola de Negócios SEBRAE-SP Alencar Burti
 Roberto Sekiya - Subsecretário de Empreendedorismo e da Micro e Pequena Empresa
do Gov. do Estado de SP.

19:00

Conferência: Os desafios da educação superior continuada na
América Latina
 Marco Lorenzatti – Presidente da RECLA – Rede de Educação Continuada da América
Latina e Europa – Universidad Blas Pascal/Argentina

Quinta-feira, 10 de maio
Fórum de Universidades/ Assembleia Extraordinária AUALCPI
9:00

19:00

Agenda Tentativa:
 Programa de Reconhecimento de Estudos e Dupla Titulação para a América Latina USCS/
AUALCPI;
 Anúncio de novos associados à AUALCPI;
 Debate sobre documento do evento para a III CRES;
 Rodada de contatos bilaterais entre as instituições de ensino superior participantes.

Projetos de Vida e Internacionalização de carreira, como construí-los?
Daniel Vaz – Vice-Presidente da AUALCPI
 Maria Jose Jimenez Martinez – Universidad El Bosque/Colômbia**


Sexta-feira, 11 de maio
18:00

Workshop
PMI - Project Management Institute - capítulo São Paulo

*Atividades do dia 7 e 11 complementam a programação da 10ª Cátedra;** A confirmar;
*** Eventuais ajustes e acréscimos podem ser feitos na programação sem prévia divulgação.
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Informações adicionais sobre a 10ª Cátedra de
Integração Latino-Americana e Caribenha AUALCPI

Aonde será realizado o evento: A maioria das atividades será
realizada nas dependências da USCS – Universidade Municipal de
São Caetano do Sul. Outros locais podem ser incluídos na
programação, para os quais será disponibilizado transporte para os
participantes hospedados na cidade que necessitarem do mesmo.

Sobre São Caetano do Sul: A cidade está localizada na Região
Metropolitana de São Paulo, distante cerca de 14 km da região
central da capital do estado com mesmo nome. Com cerca de 170
mil habitantes, é a cidade com o melhor IDH Índice de
Desenvolvimento Humano do Brasil. Apesar do seu tamanho
reduzido em população e extensão territorial, a cidade possui uma
importância estratégica, por fazer parte do Grande ABC, região
composta por 7 cidades paulistas que concentram o principal parque
industrial brasileiro, sede de várias das principais empresas
automobilísticas do país, entre outros setores produtivos.

Como chegar a São Caetano? Por São Paulo é bastante fácil, a
cidade é conectada ao sistema de linhas de Metrô e da CPTM Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, com 2 estações (São
Caetano e Utinga);
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O aeroporto de Congonhas possui um ônibus que sai do
piso inferior ao desembarque que cruza a cidade de ponta
a

ponta,

é

a

METROPOLITANO

Linha

470

-

SANTO

SANTO ANDRE

ANDRE

LESTE)

/

(TERMINAL

SAO

PAULO

(AEROPORTO DE CONGONHAS), a tarifa atual é de R$ 7,60.
São Caetano fica distante cerca de 40 km do Aeroporto de
Guarulhos, porta de entrada de quase todos os voos internacionais
e de boa parte dos voos nacionais. Não há transporte público direto
e 1 táxi pode custar a partir de 70 reais em aplicativos como Uber,
por exemplo.
Consulte-nos sobre a disponibilidade de alguma forma de transporte
alternativo a partir da sua confirmação de participação, buscaremos
montar um esquema de recepção para os participantes que
chegarem a partir do aeroporto de Guarulhos na véspera do evento.

Como é o clima da cidade de São Caetano do Sul? Em maio
estaremos no outono, que é uma estação onde o clima varia muito,
as temperaturas podem ser entre 17 e 30º, sem muita chuva
normalmente.
É preciso visto para participar do evento? O Brasil não exige
visto de entrada para quase todos os países latino-americanos.

Existe algum custo de participação? Não, o evento é gratuito.
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Para obter outras informações, escreva para brasil@aualcpi.net
As inscrições podem ser feitas no link: http://goo.gl/k5AP47
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