III Conferência Regional
de Educação Superior
11 a 15 de junho de 2018

Definir a Declaração e o Plano de Ação sobre a Educação Superior na
América Latina e no Caribe a partir da perspectiva do desenvolvimento
humano sustentável e o compromisso com sociedades mais justas e
igualitárias, ratificando a responsabilidade dos Estados de garantir a
Educação Superior como bem público e direito humano e social.

Histórico

Propósito

Apresentação

A Conferência Regional de Educação Superior da América Latina e do Caribe 2018
(CRES 2018) é uma reunião de dimensão regional organizada de forma conjunta
entre o Instituto Internacional da UNESCO para a Educação Superior na América
Latina e o Caribe (IESALC), a Universidad Nacional de Córdoba (UNC), o Conselho
Interuniversitário Nacional da Argentina (CIN) e a Secretaria de Políticas
Universitárias do Ministério de Educação e Esporte da República Argentina (SPU).
Este é o evento mais importante do Sistema de Educação Superior da América
Latina e do Caribe. Reitores e reitoras, diretores e diretoras, acadêmicos, docentes, estudantes e representantes de diversas organizações governamentais e não
governamentais se reúnem para analisar e debater a situação do sistema educacional na região e traçar um Plano de Ação para a próxima década, destinado à
necessidade de reafirmar o sentido da educação como bem social, direito humano e responsabilidade do Estado.

A CRES 2018 tem como antecedentes históricos e temáticos as
valiosas experiências compiladas na CRES 1996, em Havana,
Cuba; na CRES 2008, em Cartagena de Índias, na Colômbia; e na
Conferência Mundial de Educação Superior 2009, em Paris,
França. Sua preparação também considera as contribuições dos
encontros regionais de redes universitárias e conselhos de reitores nos últimos anos: 2011 em Buenos Aires; 2014 na Cidade do
Panamá; 2014 em Bogotá; e 2015 em San Miguel de Allende.

Construção temática da
CRES 2018

Objetivos

Refletir sobre o desenvolvimento da educação superior na última década, o atual estado e
os futuros desafios, reconhecendo as desigualdades sociais da região no contexto de
profundas mudanças sociais e culturais vividas pela humanidade.
Analisar o sentido das políticas universitárias contemporâneas e as estratégias dos sistemas de educação superior na América Latina e no Caribe, considerando as regras de qualidade, compromisso e inclusão social, diversidade cultural e internacionalização, para
enfrentar os desafios do Século XXI.
Promover, com o compromisso e a responsabilidade dos atores participantes, a
Declaração e o Plano de Ação como instrumentos orientadores para os governos, as instituições de educação superior e outras organizações da sociedade, para garantir o desenvolvimento sustentável da educação superior como bem público, direito social universal e
responsabilidade do Estado.
Refletir sobre o legado da Reforma Universitária de Córdoba de 1918 resignificando o
compromisso com uma universidade autônoma, crítica, democrática, participativa, com
liberdade acadêmica e uma visão latino-americana sensível às solicitações de nossas
sociedades.
Desenvolver um ponto de referência para construir uma educação superior aberta à cooperação e à integração da América Latina e do Caribe, para alcançar um futuro de prosperidade para nossos países.
A III Conferência Regional de Educação Superior considera o desenvolvimento de encontros temáticos preparatórios, fóruns virtuais, reuniões,
seminários e uma ampla gama de mecanismos de consulta e análise.
Estes contribuem ao enriquecimento da reflexão e do debate sobre os
progressos alcançados e apresentam à Região os desafios em dívida
que enfrentam os sistemas e instituições para consolidar e garantir a
qualidade, entre outros. Os eixos temáticos considerados nesta convocação são os seguintes:
• A educação superior como parte do sistema educacional na América
Latina e no Caribe
•
Educação superior, diversidade cultural e interculturalidade na
América Latina
• A educação superior, internacionalização e integração regional da
América Latina e do Caribe
• O papel da educação superior diante dos desafios sociais da América
Latina e do Caribe
• A pesquisa científica e tecnológica e a inovação como motor do desenvolvimento humano, social e econômico para a América Latina e
o Caribe
• O papel estratégico da educação superior no desenvolvimento sustentável da América Latina e do Caribe
• A cem anos da Reforma Universitária de Córdoba. Rumo a um novo
Manifesto da Educação Superior Latino-americana

Simpósios temáticos (7)

Conferência
Simpósios temáticos (7)
Conclusões

Conferência
Aprovação da Declaração
Apresentação da Declaração
Alinhamentos e guia para o Plano de Ação
Cerimônia de encerramento

Feira do livro CRES 2018
Mostra de ciência e tecnologia

Contatos

Quarta-feira, 13 de junho

Terça-feira, 12 de junho

Segunda-feira, 11 de junho

COMPLEXO FERIAL CÓRDOBA

Programa preliminar

Registro
Abertura oficial
Cerimônia de abertura
Conferência

UNESCO - IESALC
+58-212 286.10.20
cres2018@unesco.org.ve
www.cres2018.org

Universidad Nacional de Córdoba
+54 351 535-3778
informes@cres2018.unc.edu.ar

