
 

 

 

Estimados gestores universitários; presidente da AIDU, Professor Miguel Zabalza; 

professores, estudantes, senhoras e senhores: meus mais sinceros agradecimentos pelo 

apreço e participação nesta décima edição do Congresso Ibero-americano de Docência 

Universitária.  

Agradeço igualmente a todas as pessoas do Comitê de Honra, do Comitê 

Científico e do Comitê Organizador do Congresso. Também expresso gratidão às pessoas 

e equipes que exercem papéis fundamentais em diversas tarefas e responsabilidades, 

assim como a todos os membros e demais docentes pertencentes a diversas áreas, 

departamentos e equipes de outros grupos de investigação; parceiros de sonhos e 

ideais; estudantes que colaboram para o desenvolvimento do evento.  

Cordiais saudações e agradecimento aos conferencistas convidados que nos 

honram com sua adesão, e aos professores que irão se incorporando ao evento nos dias 

que se seguem. À todas as pessoas que irão participar e coordenar mesas redondas, 

simpósios e mesas de Comunicação; os assistentes do Congresso, professorado, 

investigadores e estudantes da América do Sul e àqueles que cruzarão o oceano desde 

diferentes lugares da Península Ibérica. A todos, indistintamente, minha afetuosa 

acolhida em nome da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul.  Desejo que 

se sintam à vontade e que desfrutem de Porto Alegre, uma das cidades mais importantes 

do Brasil, capital do Estado do Rio Grande do Sul. Desejo que sejam dias em que vocês 

possam partilhar da hospitalidade de nossa gente e da alegria que sentimos neste 

entorno festivo e produtivo que seguramente nos acompanhará ao longo do Congresso.  

 Nós o organizamos com o objetivo de dar continuidade à comunidade 

intelectual de aprendizagem em que se tem convertido ao longo de quase vinte anos 

esta iniciativa tão valorosa como é o CIDU. Esperamos que nossos esforços sejam 

propícios para manter acesa a chama de estudar, refletir e compartilhar ideias, projetos 



 

 

e experiências relacionadas ao exercício da profissão docente em diferentes 

universidades ibéricas, sul-americanas e europeias cujos professores e estudantes nos 

acompanham.  

 Pretendemos apoiar a melhor tradição da AIDU: a sua preocupação com a 

universidade como criadora de conhecimentos, formadora de profissionais e cidadãos, 

atenta não apenas para o que acontece dentro dela, mas também para estabelecer um 

diálogo honesto e crítico com os tempos, as condições e dinâmicas ambientais que agora 

nos acompanham. Colocar o foco, particularmente, em um dos pilares e tarefas 

universitárias - ensino e aprendizagem – assim como no engagement estudantil nesse 

processo. Acreditamos que será mantida uma perspectiva sensível e crítica acerca das 

condições e dinâmicas mais amplas, comprometida com as ideias e as práticas didáticas 

na interface com os âmbitos social, cultural, político, econômico e ideológico.  

 Apostamos numa reflexão sobre o conceito de qualidade da Educação 

Superior, neste século, considerando como base para essa compreensão a noção de 

contextos emergentes, identificando a emergência de uma nação mais substantiva e 

comprometida com a equidade e a qualidade na Educação Superior. A complexidade da 

temática reforça a relação entre contexto emergente e qualidade da educação superior, 

neste momento de transição, tensionada pela relação local-global.  

Desejamos, a exemplo do que nos dizia o professor Escudero, anfitrião do IX 

CIDU, que este encontro seja uma oportunidade para avançar em sabedoria, colocando-

o a serviço de boas causas e descobrindo conjuntamente por que, para que e como 

exercer com ambição e propósitos nossos atos como educadores na universidade.  

Desta forma, caríssimos amigos, já é quase hora de arrumar as malas e planejar 

a viagem. Não é preciso trazer muita bagagem, afinal importa o que todos levaremos 

depois de mais um encontro tão desejado.  

 



 

 

Muito obrigado! 

 

 

Prof. Dr. Ir. Evilázio Teixeira 

Reitor da PUCRS 


