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O Ciclo Preparatório PUCRS 2017-2018 constituiu-se num espaço de reflexão na 

comunidade acadêmica da Universidade para a abordagem de temas centrais da Terceira 

Conferência Regional da Educação Superior da América Latina e Caribe (Cres) – Unesco 

Iesalc de 2018, evento que será realizado na Cidade de Córdoba, Argentina, em junho de 

2018, visando à Conferência Mundial de Educação Superior.  Os sete encontros do Ciclo 

Preparatório foram organizados por eixos propostos pela IESALC/UNESCO, que 

abordaram as características da Educação Superior na região no contexto do sistema 

educativo. Os temas foram discutidos por integrantes da comunidade acadêmica e foi 

elaborada a presente carta manifesto com as nossas contribuições e reflexões sobre a 

Educação Superior.  

CICLO PREPARATÓRIO CRES 2018: A VISÃO DA PUCRS 

O Ciclo Preparatório PUCRS 2017-2018, que visou discutir com os representantes da 

Universidade os temas para a Terceira Conferência Regional da Educação Superior da 

América Latina e Caribe (CRES) – Unesco Iesalc de 2018, teve sua primeira etapa no dia 

16 de novembro de 2017, no encontro sobre Desafios da Educação Superior no contexto 

contemporâneo, apresentado pelo Reitor da PUCRS, Ir. Evilázio Teixeira. Segundo o 

Reitor, a universidade é uma das poucas instituições que têm como dever apresentar um 

novo modelo civilizador. “Nossa missão é formar profissionais que contribuam para uma 

sociedade mais justa e fraterna”, reforçou. Dentre as pautas internacionais que vêm sendo 

discutidas na atualidade, ele ressaltou a diversidade de modelos de instituição, a 

internacionalização, a qualidade e a formação integral do indivíduo. Para Ir. Evilázio, as 

instituições devem ter autonomia, mas isso não significa que elas possam fazer o que 

quiserem. “Devemos prestar contas à sociedade, que, cada vez mais, demanda respostas 

aos seus problemas. Quando deixar de dialogar e de prestar contas, a universidade perde 



o seu sentido”. Outra tendência para a qual as Universidades estão caminhando é a 

priorização da educação continuada: “Há necessidade de sempre promover e incentivar o 

aprendizado em todos os ambientes”, complementou. Também deve ser valorizada a 

educação para a inclusão e aceitação da diferença, “Nosso desafio comum é formar 

cidadãos do mundo. A Universidade deve ser o lugar onde se ventilam questões 

fundamentais, onde se estimula a concepção integral do ser humano”, afirmou o Reitor. 

A educação deve se voltar para a paz, e não para a opressão. O balanço final da fala de Ir. 

Evilázio é de que a PUCRS está muito alinhada a esta realidade, algo que deve ser 

celebrado. Para ele, ainda há muito a ser feito, e não basta apenas ter vontade: também é 

necessária uma visão estratégica clara. “Ficamos com um desafio: o que fazemos deve ter 

impacto na sociedade. Convido-os a formar uma verdadeira comunidade a serviço da 

verdade. Somos herdeiros dessa reflexão”.  

Na segunda etapa, o foco das palestras foi o Papel  da Educação Superior frente aos 

desafios sociais, pensando a universidade como espaço de formação de agentes 

transformadores, aplicando o conhecimento acadêmico na resolução de problemas 

sociais. A discussão proposta expôs a importância de a PUCRS ter clareza sobre a própria 

identidade, pautada tanto no legado do fundador São Marcelino Champagnat, quanto na 

necessidade permanente de atualização. Foram ressaltados os documentos maristas 

voltados à Educação Superior, nos quais a palavra evangelização pode ser interpretada 

como educação “para a transformação social, científica, cultural. A educação é nossa 

atividade fim”. Esse compromisso vai além do conhecimento, envolvendo a dimensão 

ética para a construção de cidadãos comprometidos e capazes de contribuir com 

transformações positivas para a sociedade. O aspecto do servir também deve ser 

destacado.  

Todo conhecimento aqui produzido e discutido deve estar a serviço da comunidade. 

Como formar um ser humano moralmente bom? Quais as melhorias que a Universidade 

irá fazer para o nosso entorno, para o RS, para o Brasil e para além de nossas fronteiras 

geográficas? Esses são desafios que a comunidade acadêmica precisa responder. A 

universidade tem a missão de buscar a resolução de problemas, por meio de um processo 

de aprendizagem baseado na análise de questões sociais.  

 O tema Educação Superior, diversidade cultural e interculturalidade norteou a terceira 

etapa de discussões.  Foi discutido o conceito de cultura retirado do livro Antropologia 

filosófica, de Edvino Rabusque, para o qual “cultura é a transformação que o ser humano, 

consciente e livremente, realiza na natureza, tanto na própria quanto na alheia, visando 



ao aperfeiçoamento dessa mesma natureza”. Referiu-se ainda a Georg Hegel, filósofo 

alemão, ao tratar da primeira natureza, “material”, e da segunda natureza, “que o ser 

humano faz, constrói, ou seja, a História, a cultura que promovemos ao nosso entorno”. 

Essas idéias serviram de base para a divisão, entre os séculos 18 e 19, das Ciências 

Naturais e das Ciências Humanas. Ainda, segundo Hegel, “o ser humano é profundamente 

marcado pela cultura na qual está inserido, algo que fica claro quando este se depara com 

outra cultura, ao ver algo que não é ele, identificando na diferença quem ele realmente 

é”. Levando o raciocínio para a o debate do multiculturalismo e interculturalismo, foram 

destacados aspectos da globalização e das interações geradas por “culturas que coabitam 

justapostas e que entram em contato”, citando exemplos como as ondas migratórias 

motivadas por países em conflito na África e Oriente Médio.  

A pesquisa científica, tecnológica e a inovação como motor do desenvolvimento humano, 

social e econômico foi o tema debatido no quarto encontro. Afirmou-se que é preciso 

observar as megatendências que estão moldando a sociedade e economia, que são a rápida 

urbanização, a mudança demográfica, a hiper globalização e a aceleração da inovação.  

Sobre as tendências do futuro do trabalho, foi salientado que vivemos na era exponencial, 

na qual o crescimento é muito mais veloz, e que precisamos formar indivíduos para a 

nova sociedade do futuro, que já toma raízes na realidade. Também ficou evidente que 

apesar do grande desenvolvimento de parques tecnológicos espalhados pelo Rio Grande 

do Sul, ainda faltam incentivos financeiros no país, principalmente para o 

desenvolvimento de pesquisas. Além disso, foi descrita a queda em índices de inovação 

e transferência de conhecimento para a indústria no Brasil. Inicialmente, o foco dos 

parques tecnológicos era de atrair grandes empresas para que, em torno delas, outras 

menores, como startups e spinoffs, pudessem crescer. O momento atual é de consolidar 

essas parcerias com empresas estratégicas, bem como alavancar fortemente a geração de 

startups e spinoffs em um curto prazo de tempo.  

O quinto encontro do Ciclo Preparatório PUCRS 2017-2018  teve como tema a Educação 

Superior no Desenvolvimento Sustentável.  Esta palestra foi aberta com a premissa de 

que “todas as profissões têm um papel importantíssimo em trabalhar em prol do 

desenvolvimento sustentável e da preservação da natureza como um todo”. Com essa 

afirmação pretende-se sensibilizar a todos sobre o assunto, especialmente buscando 

evidenciá-lo em sala de aula a fim de que se concretize em ações no cotidiano. Nesse 

sentido, o conceito de sustentabilidade ambiental, “está relacionado ao valor intrínseco 

da biodiversidade, é uma visão biocêntrica”, ou seja, todas as formas de vida são 



respeitadas. A explanação apresentou uma série de  manifestações do Sumo Pontífice, 

como o item 159, no qual Francisco afirma que “a noção de bem comum engloba também 

as gerações futuras. Já não se pode falar de desenvolvimento sustentável sem uma 

solidariedade intergeracional. Se a terra nos é dada, não podemos pensar apenas a partir 

dum critério utilitarista de eficiência e produtividade para lucro individual. É um 

empréstimo que cada geração recebe e deve transmitir à geração seguinte”. 

O tema Ensino Superior, internacionalização e integração regional pautou o sexto 

encontro do Ciclo Preparatório PUCRS 2017-2018. Foi apresentada uma panorâmica da 

internacionalização do Ensino Superior ao redor do mundo, com foco especialmente na 

América Latina. No caso do Brasil, mostrou-se que deficiências no Ensino Médio barram 

o avanço do Ensino Superior, algo que nem sempre ocorre em outras nações latino-

americanas. Assim sendo, é preciso fortalecer a cooperação da América Latina e do 

Caribe com as outras regiões do mundo, particularmente a cooperação Sul-Sul e, dentro 

desta, com os países africanos. “A internacionalização na América Latina e Caribe está 

baseada no princípio de cooperação solidária e partilha do conhecimento para fortalecer 

as capacidades científicas e tecnológicas locais” e “na medida em que nos fortaleçamos 

com os conhecimentos do Global Norte (Hemisfério Norte) e do emergente produzido na 

Ásia, podemos nos tornar um centro com as redes em nosso continente”. Também foi 

destacado um movimento surgido na União Europeia: a internacionalização at home (em 

casa), na qual o universitário passa a ter experiências internacionais por meio de ensino a 

distância ou de currículo de caráter mais internacional, e a importância da mobilidade 

discente e docente para a formação de redes, desenvolvimento de pesquisas, e capacitação 

de indivíduos.   

O painel intitulado Propostas para a Educação Superior no marco dos 100 anos da reforma 

universitária de Córdoba marcou o encerramento do Ciclo Preparatório. A síntese 

retrospectiva dos 100 anos de reforma universitária de Córdoba teve como objetivo expor 

elementos que contribuíssem na elaboração de propostas e reflexões, valorizando o 

legado de educadores, cientistas e investigadores dedicados ao tema. Contextualizou-se 

as demandas e proposições do ano de 1918, manifestadas pelos estudantes no Manifesto 

de Córdoba, avaliando que muitos dos aspectos se mantêm atuais, como a importância 

tanto da qualidade na relação docente-discente como forma de permanência do aluno 

quanto o diálogo com a sociedade; a coerência entre ensino e aplicação do saber; a 

assistência social aos universitários, bem como a autonomia das instituições.  Também, 



foi enfatizada a importância de propostas realizáveis de forma que realmente tenham um 

impacto positivo em nosso diálogo, nossa interação e nossa inserção na sociedade.   

 

RUMO À CRES 2018: PROPOSTAS DA PUCRS 

 

Os sete encontros que compuseram o Ciclo Preparatório PUCRS 2017-2018 nos 

forneceram subsídios teóricos para a concepção de propostas concretas a serem 

apresentadas na CRES 2018, em Córdoba, na Argentina, pela PUCRS.   

Salientamos que estas propostas podem representar indicativos importantes para uma 

atuação eficiente, colaborativa e ética na relação entre os indivíduos, princípios sob os 

quais todas as ações no âmbito universitário deveriam se assentar, sobretudo quando 

buscamos manter nossos elevados índices de excelência acadêmica. Também 

consideramos importante ressaltar o papel inquestionável dos resultados de 

aprendizagem, a aderência aos estudos e a avaliação como variáveis transversais 

influentes nos processos de permanente qualificação da Educação Superior. Ademais, 

como fator vinculado à qualidade da experiência vital dos estudantes em sua trajetória 

universitária, parece-nos primordial ir além dos resultados acadêmicos e assumir 

dimensões reconhecidas como componentes importantes do contexto universitário:  a 

participação, o associacionismo, o sentimento de pertença, a qualidade dos aprendizados, 

as relações interpessoais, o diálogo efetivo com a sociedade, a pesquisa, a docência, as 

ações sociais. Por fim, entender que todas as propostas aqui descritas merecem ser 

acolhidas pela nossa comunidade universitária com profunda consciência de que os 

desafios ainda não superados somente terão chance de se transformarem em ações 

concretas caso os projetos educativos sejam assumidos por todos.  

 

 

 

 

EIXO 1. DESAFIOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO 

CONTEMPORÂNEO 

 

“Nossa missão é formar profissionais que contribuam para uma sociedade mais justa e 

fraternal; devemos prestar contas à sociedade, que, cada vez mais, demanda respostas aos 



seus problemas.  Quando deixar de dialogar e de prestar contas, a universidade perde seu 

sentido”. 

 

1º eixo – Desafios da Educação Superior 

– Comprometer-se com a qualidade do Ensino Superior, combinando a missão 

institucional com as necessidades demandadas pela sociedade.  

– Articular a Educação Superior com a Educação Básica. 

 

EIXO 2. PAPEL DA EDUCAÇÃO SUPERIOR FRENTE AOS DESAFIOS 

SOCIAIS 

“O aspecto do servir também deve ser destacado.  Todo conhecimento aqui produzido e 

discutido deve estar a serviço da comunidade. [...] Nossa missão é resolver problemas, 

com uma vida de aprendizagem baseada na resolução de questões sociais.  Temos esse 

dever”.   

 

2º eixo – Desafios Sociais 

– Enfatizar o compromisso com a questão social, colocando o conhecimento a serviço da 

comunidade.  

– Promover conhecimentos, visando resolver problemas relacionados ao 

desenvolvimento humano como a equidade nas dimensões social, econômica e científica 

e cultural. 

 

EIXO 3. EDUCAÇÃO SUPERIOR, DIVERSIDADE CULTURAL E 

INTERCULTURALIDADE 

“O ser humano é profundamente marcado pela cultura na qual está inserido, algo que fica 

claro quando este se depara com outra cultura, ao ver algo que não é ele”.   

 

3º eixo – Diversidade cultural e multicultural 

– Desenvolver projetos educativos para incluir e aceitar as diferenças e a diversidade. 

 – Desenvolver projetos educativos visando educar para o mundo globalizado e preparar 

para interagir com a América Latina. 

 

EIXO 4. PESQUISA CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E A INOVAÇÃO COMO 

MOTOR DO DESENVOLVIMENTO HUMANO, SOCIAL E ECONÔMICO 



“É preciso observar as megatendências que estão moldando a sociedade e economia, que 

são a rápida urbanização, a mudança demográfica, a hiper globalização e a aceleração da 

inovação”. 

 

4º eixo – Tecnologia e Inovação 

– Visar à integração universidade-sociedade-empresa.  

– Desenvolver projetos educativos para a nova sociedade na nova economia. 

 

EIXO 5. PAPEL ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

“Todas as profissões têm um papel importantíssimo de trabalhar em prol do 

desenvolvimento sustentável e da preservação da natureza como um todo”. 

 

5º eixo – Desenvolvimento Sustentável 

– Desenvolver programas educativos voltados à sustentabilidade ambiental para 

professores, estudantes de graduação e de pós-graduação.  

– Desenvolver projetos de pesquisa com foco no desenvolvimento sustentável com 

impacto local e regional (e global). 

 

EIXO 6. EDUCAÇÃO SUPERIOR, INTERNACIONALIZAÇÃO E 

INTEGRAÇÃO REGIONAL  

“A Internacionalização na América Latina e Caribe está baseada no princípio da 

cooperação solidária e partilha do conhecimento para fortalecer as capacidades científicas 

e tecnológicas locais; na medida em que nos fortaleçamos com os conhecimentos do 

Global Norte e da Ásia, podemos nos tornar uma base com as redes em nosso continente”.   

 

6º eixo – Internacionalização 

– Enfatizar a importância da Internacionalização em Casa (IaH), com vistas à 

internacionalização integral da Universidade, fomentada pelo conhecimento do global 

norte e da emergência de países asiáticos, possibilitando constituir-se em polo de 

desenvolvimento do global sul. 

– Desenvolver projetos e conhecimentos fundamentados numa visão holística, no 

pensamento crítico, em valores humanos e no diálogo, preparando o cidadão global para 

a nova sociedade e economia. 



 

EIXO 7. PROPOSTAS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR NO MARCO DOS 100 

ANOS DA REFORMA UNIVERSITÁRIA DE CÓRDOBA  

“Enfatizamos a importância da relação professor-estudante para a educação e 

consequentemente para sua permanência no ambiente acadêmico, na universidade; temos 

que levar em conta que aquela geração de 100 anos atrás, assim como essa geração que 

está nas nossas salas de aula, tem muitos sonhos, sonha com vidas melhores, com um país 

melhor, mas talvez essa geração, a juventude atual, tenha muito mais possibilidades de 

realizar esses sonhos – ela já nasce globalizada, internacionalizada”.   

 

7º eixo – Relevância da Reforma de Córdoba 

– Enfatizar a importância das boas relações, principalmente professor-estudante, para a 

qualidade da educação. 

– Desenvolver projetos e programas que beneficiem as novas gerações em sua busca de 

alcançar sonhos, de implementarem mudanças para uma sociedade verdadeiramente justa 

em todos os sentidos, pessoal, social, acadêmico, laboral, econômico e político. 

 

 

Assinaturas: 

Reitor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

Pró-Reitor de Graduação e Educação Continuada da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul 

Diretora de Graduação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 

Sul 

Coordenadora do Centro de Estudos em Educação Superior - CEES - da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 

  



ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE PORTO ALEGRE: REUNIÃO PREPARATÓRIA PARA O 

CICLO DE PALESTRAS CRES 2018  

 

 O Ciclo Preparatório de Palestras realizado na PUCRS entre novembro de 2017 

e maio de 2018 nasce como resposta à Declaração de Porto Alegre de Agosto de 2017.  

Na Cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil, nos dias 28 e 29 de agosto de 

2017, os representantes de Redes, Associações e Conselhos de Reitores da América 

Latina e do Caribe foram convocados pelo Instituto Internacional da UNESCO para a 

Educação Superior na América Latina e no Caribe, UNESCO-IESALC, para participar 

do VIII Encontro de Redes Universitárias e Conselhos de Reitores da América Latina e 

Caribe.  Como pauta para essa reunião, levou-se em consideração que: 

- No ano 2017, o ensino superior na América Latina e no Caribe enfrentava o 

desafio de discutir, refletir e gerar abordagens que orientassem conceitualmente o 

sistema de ensino superior, articulando-o socialmente ao seu entorno e com a mais 

alta produtividade em conhecimento. 

- Em 2018, acontecerá a Terceira Conferência Regional de Educação Superior (III 

CRES 2018), em Córdoba, Argentina, para debater sobre a identificação de 

tendências no ensino superior e sobre as diretrizes que orientarão os sistemas e 

instituições para os objetivos de 2030 por um lado, e por outro, para comemorar 

os 100 anos do movimento reformista que gritou a mudança do ensino superior. 

-  O grito de Córdoba de 1918, numa visão atual, significa para o ensino superior 

a responsabilidade de gerar um espaço para a produção de conhecimento e 

desenvolvimento humano de qualidade; no âmbito dos direitos humanos, 

diversidade e sustentabilidade social; um espaço para a convivência democrática, 

para o exercício da inclusão e aceitação das diversidades e diferenças, e da 

solidariedade como princípios construtivos de uma sociedade que romperia com 

seus problemas socioeconômicos e políticos. 

 Os participantes estão convencidos do valor das Instituições de Ensino Superior 

para a sociedade como um todo e de sua capacidade transformadora para alcançar 

sociedades sustentáveis, integradoras e produtoras de diversos conhecimentos que 

contribuam para a convivência democrática, com a inclusão e aceitação das diversidades 

e diferenças, engajadas com os valores da solidariedade e da cooperação para uma 



cidadania socialmente responsável. Com base nisso, os participantes do VIII Encontro de 

Redes Universitárias e Conselhos de Reitores da América Latina e Caribe, tendo 

cumprido com o objetivo de analisar, discutir e trocar pontos de vista, na perspectiva 

regional e de suas respectivas concepções na abordagem da estrutura temática que 

configura a agenda de conteúdos a ser discutida na III CRES 2018, estabeleceram um 

diálogo para a implementação de possíveis mecanismos de articulação às estratégias de 

incidências, comunicação e mobilização para a reunião em Córdoba.  Assim, nasce o ciclo 

de palestras da PUCRS, e de outras Instituições de Ensino Superior, refletindo as 

aspirações e os compromissos da comunidade acadêmica com o fortalecimento do ensino 

superior regional, e espera-se que suas recomendações sejam levadas às instâncias 

superiores.  

 No fechamento da Declaração do VIII Encontro de Redes Universitárias e 

Conselhos de Reitores da América Latina e Caribe, os participantes reconheceram e 

entregaram seu apoio por unanimidade à UNESCO-IESALC como instituto 

especializado, único, necessário, ativo e decidido em sua agenda e em suas ações para o 

fortalecimento e desenvolvimento sustentável do ensino superior na região de América 

Latina e no Caribe. Sob esse respaldo, apoiaram o Plano de Trabalho e o desenvolvimento 

da CRES 2018 como uma oportunidade para decidir sobre o ensino superior que precisa 

ser avançado em direção a um desenvolvimento efetivo. Além disso, e, por fim, todos 

expressaram a apreciação unânime do reconhecimento à UNESCO-IESALC por esta 

chamada e organização do encontro.   

 

 

 

 


