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26 de Maio - Visita a UPMC - Universidade de Sorbonne

No primeiro dia de atividades, dia 26 de maio, durante a visita da Comitiva à Universidade Pierre &
Marie Curie – Universidade de Sorbonne (UPMC), a Vice-presidente de Relações Internacionais da UPMC,
Dra. Danièle Seilhean apresentou a instituição e as variadas formas de mobilidade estudantil, em especial
para alunos de Medicina, sendo que a universidade está mais voltada para as áreas de ciências e medicina.
A Dra. Seilhean explicou o funcionamento da graduação em medicina, os internatos em hospitais
públicos da região de Paris e o sistema de residências na França. A UPMC faz exigências de conhecimento
pleno (nível B2) do idioma francês para alunos de intercâmbio.
O Presidente da Abruem e Reitor da Universidade de Pernambuco (UPE), Carlos Fernando Araújo
Calado, apresentou o vídeo institucional da Associação, com o objetivo de demonstrar o potencial das
universidades estaduais e municipais públicas brasileiras, e as possibilidades de relacionamento com a UPMC.
Após a reunião, os reitores presentes aproveitaram para ver maiores detalhes acerca das suas áreas de
interesse para a mobilidade.
Esteve também presente a Sra. Delphine Tessier, Coordenadora de Projetos da UPMC - Universidade
de Sorbonne, que falou sobre projetos e programas desenvolvidos por eles.
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27 DE MAIO – Centre International D’Etudes Pédagogiques

No dia 27 de maio, em visita ao Centre International D'Etudes Pédagogiques (CIEP), a delegação da
ABRUEM foi recebida pelo responsável Michel Monsauret, que deu as boas vindas a todos. A responsável
pelo Departamento de Cooperação Educativa, Dra. Béatrice Andrès Peña fez uma breve apresentação dos
participantes franceses e do Centro.
Após os esclarecimentos de dúvidas, a Dra. Béatrice Andrès Peña colocou o CIEP a disposição da
ABRUEM e de todas as universidades para o desenvolvimento de projetos específicos de cooperação
internacional para a capacitação de formadores.
A Professora Doutora Maha Abboud-Blanchard apresentou como é feita a orientação da CIEP para a
formação em Matemática, através da ESPE - École Supèrieure du Professorat et de l'Education (www.espeparis.fr) e o funcionamento dos programas de mestrado universitários com forte vocação para a pesquisa.
Apresentou ainda o trabalho realizado este ano com uma delegação de professores brasileiros que ficaram
dois meses no ESPE para estudos em didática em matemática e química.
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Dr. Michel Pinçon, da Academia de Versalhes, representa um décimo de todo o corpo de professores
em capacitação na França, desde os estudos de formação até o doutoramento. Faz também o
acompanhamento das competências dos diplomados em educação nacional, integrando ministérios que
diplomam pessoas na França, tais como: Ministério de Educação, da Saúde, do Esporte e outros.

Dr.

Pinçon apresentou em detalhes as formas de controle e de certificação dos estágios na formação de jovens
em profissões e ofícios por meio do Colégio dos Ofícios e da rede integração entre os colégios e as
universidades e institutos e mais recentemente da escola de aprendizagem digital ou virtual que vem
acrescentar outras competências ao processo de formação.
Ao final do almoço, o Presidente da ABRUEM Carlos Fernando de Araújo Calado entregou placa
comemorativa à visita ao SR. Michel Monsauret, responsável pelo departamento de cooperação em
educação da instituição.
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27 de Maio - Visita ao Campus France

Ainda no dia 27 de maio, a Comitiva Abruem para a França visitou o Campus France. Béatrice Khaiat,
Diretora Geral Adjunta, mostrou os números já obtidos pelo Campus France desde que foi criado em 2010, e
em todos os intercâmbios já realizados em mobilidade internacional. Khaiat destacou que a França está como
segunda opção para os estudantes brasileiros, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. As áreas do
conhecimento mais procuradas são ciências humanas, engenharias, ciências da terra e matemática. A
Diretora anunciou um encontro internacional sobre mobilidade a ser realizado em São Paulo no mês de
novembro deste ano. Ela também mostrou a facilidade que alunos interessados em mobilidade têm na busca
de informações sobre as instituições francesas com o uso do motor de buscas do Campus France no
site www.campusfrance.org.
Os Reitores tomaram conhecimento do Projeto Alisios de cooperação entre Brasil e União Europeia,
atualmente coordenado pela Universidade de Coimbra de Portugal.
Na sequência, o Professor Carlos Calado, Presidente da ABRUEM, apresentou o sistema de ensino
superior formado pelas universidades associadas, as necessidades de formação básica e a importância da
mobilidade internacional para a melhoria da qualidade dessa formação, quando realizada por mais de um
país, aproveitando as experiências já desenvolvidas.
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28 de Maio - Visita a Ministério das Relações Exteriores

No dia 28 de maio, a delegação da Abruem foi recebida no Ministério das Relações Exteriores pela
Sra. Anne Grillo, que destacou a importância dos intercâmbios culturais, científicos, acadêmicos e
profissionais para a França e para a América Latina, no momento em que os governos estão empenhados em
favorecer ou viabilizar os meios para que os estudantes de graduação e pós-graduação possam realizar seus
estudos em outros países. Isto possibilita melhorar a qualificação para o mercado de trabalho e corresponder
ao que as comunidades de cada país esperam de seus alunos.
Alex Giacomelli, representante da Embaixada do Brasil, destacou a importância do sistema
universitário brasileiro e do momento histórico para o Brasil, em razão do Programa Ciência Sem Fronteiras,
que mudou o perfil da diplomacia brasileira, pois passou a dedicar parte do seu tempo em ações voltadas ao
setor de educação. Isso fez com que o Itamarati procurasse viabilizar um setor para a cooperação
educacional em todas as embaixadas do Brasil nos principais destinos dos estudantes no exterior. A estrutura
de apoio é que faz a intermediação e cadastramento dos estudantes indo ao Brasil ou à França. Essas
informações possibilitam melhor gerenciar sobre os eventos realizados nos locais onde os alunos realizam
seu projeto de intercâmbio.
Giacomelli informou que em 15 e 16 de setembro será realizado em Paris o segundo Fórum de
Educação Superior com o objetivo de avaliar e estudar novas possibilidades para a cooperação entre Brasil e
França.
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30 de Maio - Encontro no Conservatório Nacional de Artes e Ofícios –CNAM

No dia 30 de maio, a delegação da Abruem foi recebida no Conservatório Nacional de Artes e Ofício
(CNAM), pelo Administrador Geral, Sr. Olivier Faron que falou sobre os objetivos e atividades desenvolvidas
no CNAM. Ele deu as boas vindas à comitiva e falou do grande interesse do Conservatório em receber alunos
e pesquisadores brasileiros no programa de mobilidade, assim como enviar seus alunos para o Brasil, com o
objetivo de estreitar laços acadêmicos em torno de pesquisas de interesse comum e de transferência de
tecnologia.
Faron destacou que o CNAM pode fazer as adequações necessárias para facilitar os projetos de
cooperação entre Brasil e França, inclusive com a utilização de tecnologias que permitam a educação à
distância.
O Prof. Carlos Calado fez a apresentação da Associação e dos objetivos da missão na França. Falou do
recíproco interesse de proporcionar o maior intercâmbio entre alunos brasileiros e franceses, bem como de
professores e pesquisadores dentro da mobilidade acadêmica.
Em seguida, várias questões foram colocadas pelos Reitores presentes, para encontrar formas
concretas de viabilizar os programas de mobilidade, e até a oferta de programas de formação continuada,
destacando-se um curso de gestão de recursos humanos em EaD com mais de 35 mil pessoas atendidos em
todo mundo.
Após o encontro, a delegação da ABRUEM realizou uma visita às instalações do Museu de Artes e
Ofícios do CNAM.
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30 de Maio - Visita à Casa do Brasil

A delegação da Abruem visitou também nesta data, a Casa do Brasil no Cité Internationale
Universitaire de Paris - CIUP e foi recebida pela Diretora Monica David e por Emili de Oliveira, do serviço de
Educação da Embaixada do Brasil na França. Houve um almoço com a diretora e com a representante da
embaixada na Casa do estudante Espanhol.
A Casa do Brasil na França oferece apoio e moradia a estudantes e pesquisadores brasileiros,
desempenhando um importante papel no desenvolvimento da pós-graduação. Mesmo com problemas
financeiros para sustentar a residência de brasileiros que vêm fazer o seu doutorado ou pós-doutorado em
Paris, a Casa abriga permanentemente, no mínimo, 120 brasileiros que desenvolvem pesquisas em
instituições parisienses.
Outra função da instituição é divulgar a cultura brasileira no universo de mais de cem nações
representadas na cidade universitária, através, sobretudo de conferências, concertos e exposições. O local
recebe visitas de pessoas do mundo inteiro, além de ser objeto de teses de pesquisadores que fazem
doutorado em arquitetura e em história da arte. Anualmente, o prédio é visitado por centenas de pessoas.
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02 de Junho – Encontro com representantes da Universidade de Clermont- Ferrand na MIU

No dia 02 de Junho de 2014, durante a Viagem Internacional da Abruem para a França, a delegação
foi recebida pelos presidentes e diretores dos institutos que constituem o Consórcio de Universidades de
Clermont, criada em 2008, que é formada pela Universidade de Alverne, Universidade de Blaise Pascal, Escola
Nacional Superior de Química de Clermont-Ferrand, Instituto Frances de Mecânica Avançada e VetAgro Sup.
A primeira apresentação foi feita pelo Presidente Alain Martel que abordou a importância da
Universidade

de

Clermont

para

a

região

e

da

apresentou

a

programação

para

o

dia.

A Assessora para Assuntos Internacionais da Universidade de Alverne, Anne Garrait-Bourrier explicou
que o consórcio foi firmado para dar maior visibilidade e atratividade para os institutos e universidades
existentes na região. Destacou os excelentes índices obtidos pelas faculdades e cursos nas avaliações
externas realizadas na França, e o grande envolvimento da Universidade de Alverne em cooperação
internacional.
Na sequência, o Presidente da Universidade Blaise Pascal, Prof. Dr. Mathias Bernard, destacou o
potencial da sua instituição, em especial o fato de 14% dos 16 mil alunos serem oriundos de outros países,
por intermédio de parcerias realizadas com o apoio de um centro para aprendizagem da língua francesa.
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A Escola Nacional Superior de Química de Clermont-Ferrand faz parte de uma rede chamada
Federação Gay Lussac que reúne 19 escolas em toda a França, especializadas no ensino e pesquisa em
química. A Diretora da ENSCCF, Profa Dra. Reza Djelveh explicou o ciclo de formação dos alunos em
engenharia e outras graduações, pós-graduação.
O Diretor do Instituto Francês de Mecânica Avançada, Prof. Dr. Pascal Ray, explicou que o Instituto
faz parte, desde 2010, de uma rede de escolas associadas chamada Institut Mines-Télécom que se dedicam
essencialmente ao ensino, pesquisa e forte cooperação com as indústrias na área mecânica.
O Prof. Dr. Etienne Josien, diretor da VetAgro Sup, apresentou os institutos de agronomia e
veterinária e a rede de associadas, com o principal objetivo de formar agrônomos, veterinários e outras para
atuar na área rural, meio ambiente, alimentos, gerenciamento, agronegócios, microbiologia etc. Destacou
que tem grande potencial para a cooperação internacional e com indústrias do mundo todo.
O Presidente da ABRUEM apresentou o sistema universitário brasileiro dos estados e municípios,
falou do potencial para a cooperação e da expectativa dos reitores presentes em institucionalizar de fato o
intercâmbio entre professores e estudantes de graduação e pós-graduação nas universidades brasileiras e
francesas.
Ao final do encontro foi realizada uma entrevista coletiva com a imprensa local, o Presidente da
ABRUEM, Prof. Carlos Calado e o Presidente da Universidade de Clermont, Prof. Alain Martel e M. Colombier.
O restante do dia foi reservado para visitas ao Instituto Francês de Mecânica Avançada (IFMA), Escola
Nacional Superior de Química de Clermont-Ferrand (ENSCCF). Houve também um encerramento com
coquetel oferecido pela Prefeitura de Clermont-Ferrand.
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04 de junho - Visita ao Instituto Nacional de Ciências Aplicadas de Toulouse

No dia 04 de Junho de 2014, a Comitiva da Abruem na França visitou o Instituto Nacional de Ciências
Aplicadas de Toulouse (INSA). O decano e Coordenador da América Latina, Ernesto Exposito mostrou que o
INSA de Toulouse faz parte de um grupo de seis escolas na cidade, que se constitui no segundo polo
universitário da França. Fundada em 1963, o INSA é vinculado ao Ministério da Educação e Pesquisa e forma
12% dos engenheiros graduados na França, 600 por ano e 13 mil já formados. Faz parte do grupo de cinco
melhores escolas de engenharia com cursos de cinco anos, com uma média de dez alunos por professor.
O INSA já vem trabalhando com cooperação internacional e precisa ampliar os projetos de
intercâmbio, principalmente com o Brasil. Destacou que a maior parte da pesquisa é voltada para os
interesses da indústria e para a transferência de tecnologia, sendo que os professores e pesquisadores
mantém vínculo com o ensino, podendo em determinadas épocas se licenciar para se dedicar inteiramente a
pesquisa e para a constituição de empresas por meio da lei de inovação. Em seguida, o Professor Dr. Eduardo
Souza de Cursi, do INSA de Rouen e Diretor de Estratégias das Relações Europeias e Internacionais
apresentou como é realizada a formação dos engenheiros na França e das adaptações necessárias para os
acordos de cooperação internacionais.
Ainda no dia 04 de Junho, a delegação da ABRUEM participou de um Encontro com alunos brasileiros
que relataram suas experiências nos seus intercâmbios.
Houve uma visita aos laboratórios de pesquisa do Campus INSA na área de biossistemas e processos.
Após, uma apresentação da Comunidade de Universidades e Estabelecimentos de Toulouse – COMUE e visita
aos laboratórios LASS - Análises e Arquitetura de Sistemas e ao prédio da ADREAM.
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05 de junho - Visita à Air Bus

A delegação da Abruem visitou neste dia, a fábrica da Air Bus, em Toulouse, na França. O Vicepresidente de operações internacionais, Sr. Joël Boff recebeu a comitiva dando as boas vindas e fazendo uma
breve explanação sobre a programação da visita.
Após a apresentação do vídeo da ABRUEM o Gerente de Marketing do Air-Bus A380 (maior avião
produzido pelo grupo), Antonio da Costa, apresentou os produtos fabricados e montados pelo conglomerado
em vários países, os números da produção e a quantidade de equipamento em operação em todo mundo.
Em seguida, a Sra. Barbara Cochard, Gerente Senior de Desenvolvimento Pesquisa e Tecnologia do Air
Bus Group, destacou o fato de contarem com mais de 800 pesquisadores e engenheiros atuando
exclusivamente em inovação e pesquisa, em 20 unidades distribuídas em 20 países, nos quais conseguem
obter até 100 patentes por ano. Oferecem, ainda, mais de cinco mil oportunidades de estágio para alunos de
graduação de último ano e de pós-graduandos, os quais podem também trabalhar em projetos de
desenvolvimento. Cochard enfatizou o grande interesse da Air Bus em firmar cooperação com as
universidades brasileiras e institutos de pesquisa, visando o desenvolvimento de ciência e tecnologia
aplicadas aos interesses da companhia.
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05 de Junho - Visita a Universidade de Toulouse III

No dia 05 de junho, a delegação da Abruem foi recebida para um almoço-reunião pelo Prof.
Dr. Bertrand Monthubert, Reitor da Universidade de Toulouse III - Paul Sabatier, que agradeceu a presença
da comitiva brasileira no campus, e mostrou as áreas de interesse da Universidade de Toulouse nos acordos
de cooperação com o Brasil, bem como, nos projetos que já estão em andamento com universidades
brasileiras, em especial na área aeroespacial e de energia.
Fundada em 1229, a Universidade de Toulouse é uma das mais antigas da Europa. Em 1969, quando
ocorreu a divisão da Universidade de Toulouse em três academias, a Toulouse - III recebeu o nome do
vencedor do Prêmio Nobel 1912 em química, Paul Sabatier. A Université Paul Sabatier (UPS) é uma líder
educacional na oferece ampla gama de programas no campo das ciências, tecnologia, saúde e atletismo.
Desde a sua criação em 1969, a UPS tem expandido a sua oferta de educação multidisciplinar nas
áreas de ciência, saúde, engenharia, tecnologia e esportes, desenvolvendo um dos mais importantes núcleos
de pesquisa científica na França. Localizada em Toulouse, capital de espaço e aeronáutica europeia, a UPS é
uma universidade europeia de renome, com uma perspectiva global.
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06 de junho - Visita à Universidade de Bordeaux II- Victor Segalen

No dia 06 de junho, a comitiva da Abruem visitou a Universidade de Bordeaux II - Victor Segalen. A
delegação foi recebida pelo Reitor Prof. Manuel Tunon da Lara, pelo Vice-Reitor de Relações Internacionais,
Prof. Vincent Dousset, pela Diretora do Escritório Internacional, Sra. Véronique Debord-Lazaro,
acompanhados de Pedro Santiago, do Escritório de Cooperação Internacional e Camile Cholet do Escritório de
Mobilidade Internacional para as áreas médicas e ciências sociais.
Esteve presente na reunião na Universidade de Bordeaux, o Presidente da CAPES, Prof. Jorge
Guimarães, que relatou os programas de sucesso entre o Brasil e França e as perspectivas para o futuro,
assim como os desafios para a internacionalização das nossas universidades.
O Reitor Prof. Manuel Tunon deu as boas vindas a todos e relatou um pouco da história da
Universidade de Bordeaux, que foi criada em 1441 e atualmente faz parte das instituições de excelência da
França. Isto faz com que obtenha uma série de benefícios governamentais e mantenha em alta a
competitividade por recursos europeus e mundiais
O Prof. Vincent Dousset destacou a importância de vivermos de fato o mundo globalizado e nos
aproximarmos o máximo possível por meio dos programas de cooperação para que possamos aperfeiçoar a
pesquisa em todos os campos em benefício da comunidade global. Relatou a presença no campus II de
alunos brasileiros, em especial de medicina já há muitos anos, sendo que com o programa brasileiro
Universidade Sem Fronteiras, o número de alunos vem aumentando significativamente.
Dousset também apresentou as belezas naturais, culturais e históricas da região de Bordeaux e a
produção do seu mais tradicional produto, o vinho Bordeaux. Falou sobre o futuro da cidade e da
universidade, e de sua estrutura atual. A Universidade de Bordeaux (UB) conta com 50 mil alunos, sendo seis
mil deles estrangeiros, e 550 milhões de Euros de orçamento anual.
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Na sequência, a Dra. Claire Le Henaff, Coordenadora de Relações Internacionais das Ciências dos
Alimentos, Sr. Mathieu Breton-Zamarreño, do Escritório de relações Internacionais e Sra. Marie-Odile
Vasconcelos expuseram as formas de cooperação existentes e as possíveis adaptações nos programas da
Universidade.
Os alunos brasileiros atualmente vinculados a UB, Bruna Lampugnani de Oliveira (USP), Jorge
Eduardo Guimaraes Pereira Filho (UFA) e Dr. Marco Aurelio Camargo da Rosa da (UB), relataram suas
experiências nos programas na Universidade de Bordeaux.
À tarde, a Comitiva da ABRUEM deslocou-se para o Château Luchey-Halde onde funciona a Escola
Nacional Superior de Ciências Agronômicas de Bordeaux Aquitaine. No início da noite houve um jantar
oferecido pela Embaixada da França, para o encerramento oficial da Missão da ABRUEM na França.

Ponta Grossa, 17 de Junho de 2014

Carlos Roberto Ferreira
Secretário Executivo da Abruem
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