
 

 

 

Aos queridos amigos integrantes deste inspirador consórcio chamado AIDU e 

demais participantes, nossa satisfação e orgulho ao expressar nossos votos de boas-

vindas a este evento que nos une pelos ideais que defende e pelos princípios que 

representa acerca da Docência Universitária.  

Aos vinte anos de criação desta honrosa Associação, nos consideramos 

privilegiados por celebrar essa quase maioridade com o encontro de tantos parceiros 

que comungam conosco da crença de que é possível fazer uma educação melhor para 

todos.  Teremos como prioridade os diálogos acerca do “Envolvimento dos estudantes 

na Educação Superior”, temática que envolve inúmeros desafios ainda não superados, 

embora devamos reconhecer que desde a primeira edição do evento até este momento 

muitas foram as contribuições trazidas pela comunidade científica e acadêmica. 

Acreditamos que esta próxima edição do CIDU não será diferente: pretendemos investir 

todos os esforços para manter a qualidade, a relevância e a investidura que caracterizou 

os eventos anteriores. Cientes da imensa responsabilidade que representa acolher um 

evento de tamanho porte, nos motiva pensar nas redes de afeto que se veem reforçadas 

por este tipo de encontro e também nos novos vínculos que se vão construindo com a 

adesão de novos companheiros de jornada. Nesse sentido, bonito é pensar que nem 

mesmo distâncias geográficas impedem o estabelecimento de novas redes e o 

fortalecimento daquelas já consolidadas, o que nos possibilita dar continuidade às 

reflexões sobre a docência na educação superior, entendendo este tempo/espaço como 

um reduto gerador de novos conhecimentos.  

Nesse sentido, Porto Alegre não apenas se coloca como anfitriã do evento, mas, 

para bem mais além, mobiliza a comunidade acadêmica, sobretudo a latino-americana, 

sem esquecer nossos parceiros do outro lado do Atlântico, para pensar na importante 

questão que tangencia todo o congresso, qual seja, nosso compromisso com os 



 

 

estudantes e com as condições institucionais e curriculares que podem melhorar sua 

qualidade de vida, seu engagement e, como consequência, sua aprendizagem e 

formação.  

Diante de todos os desafios que cercam a docência universitária, nosso ensejo é 

de que a décima edição do CIDU represente uma profícua possibilidade de agregar às 

agendas das universidades contribuições e experiências que longe de serem 

protocolares ou prescritivas desejam servir para fomentar reflexões e inspirar os 

participantes dos diferentes contextos - com suas respectivas demandas - a qualificar 

suas práticas pedagógicas a partir de nosso afortunado e multicultural evento. Por fim, 

utilizamos uma expressão muito típica dos falantes de nossa cidade, como forma de 

dizer de nossa alegria em sediar o X CIDU:  

- Bah! Que orgulho e que vontade de que o tempo passe ainda mais rápido para 

que tantos sonhos de encontros e reencontros se transformem na nossa realidade. Bem-

vindos! Nossa PUCRS os espera de coração e braços abertos!  
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