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BOLETIM INFORMATIVO
VIII Seminário Internacional e IX Assembleia Geral do Grupo
Coimbra de Universidades Brasileiras
&
I Encontro de Reitores Brasil - Itália

Foto da Cerimômia de encerramento do VIII Seminário Internacional e IX Assembleia Geral do GCUB.
Em 28 de outubro de 2016. Universidade de Parma, Itália.

O Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras realizou, entre os dias 24 e 28 de outubro de 2016, na
cidade de Parma, Itália, o VIII Seminário Internacional e IX Assembleia Geral, e o I Encontro de Reitores
Brasil - Itália. Os eventos, que reuniram um total de 247 participantes, de 20 países, e representantes
mais de 140 instituições, foram um sucesso, pois proporcionaram um intercâmbio muito valioso de
conhecimentos e experiências entre Reitores brasileiros, italianos, e de outras nacionalidades. Destacamos,
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também, a presença de pesquisadores, diplomatas, representantes do governo brasileiro e do governo
italiano, representantes de redes e Associações de Universidades e de Conselhos de Reitores, dirigentes de
organismos internacionais, além de outros convidados do GCUB e da universidade anfitriã, e outras
instituições vinculadas à educação superior, pesquisa e inovação, que estiveram presentes nos eventos e
que certamente contribuíram para aprimorar a experiência de cada participante durante os dias que
estiveram presentes.
Temos o prazer de informar que, em 2017, o IX Seminário Internacional e X Assembleia Geral do GCUB
será realizado na Universidade Federal do Mato Grosso - UFMT, em Cuiabá, ocasião em que esperamos
contar com a sua valiosa participação. Em breve, mais informações sobre o evento serão disponibilizadas
no site do GCUB.

Com os mais cordiais cumprimentos,
Equipe de eventos do GCUB
+55 61 3321-2330
eventos@grupocoimbra.org.br

Confira os destaques dos 4 dias de eventos:
Fotos no Website
Fotos no Facebook
Entrevistas realizadas pela Università di Parma
*Legendas em Português podem ser acionadas no canto inferior direito do vídeo
Documentos oficiais firmados pelo GCUB
Notícias veiculadas pela imprensa italiana sobre os eventos
Cobertura da Assembleia Geral do GCUB (dia 24 de outubro)
Cobertura da Cerimônia de abertura do I Encontro de Reitores Brasil - Itália e do XIII Seminário
Internacional do GCUB (dia 25 de outubro)
Gravação completa da Cerimônia de abertura
Mensagem da Excelentíssima Senhora Ministra da Educação, Universidade e Pesquisa da
Itália, Stefania Giannini
Cobertura do I Encontro de Reitores Brasil - Itália (dia 25 de outubro)
Cobertura dos eventos sociais e acadêmico - culturais
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Cobertura das Sessões do Seminário Internacional "Universidades para um Mundo
sem Fronteiras":
Dia 26 de outubro
Dia 27 de outubro
Dia 28 de outubro
Apresentações dos palestrantes (PPT)

Os eventos em números
247 participantes presentes
144 instituições presentes: 65 brasileiras e 79 estrangeiras
20 países representados, de 4 continentes:
Brasil - Costa Rica - Equador - Espanha - Porto Rico - França - Hungria - Irlanda - Itália - Japão Marrocos - Moçambique - Nicarágua - Panamá - Portugal - Reino Unido - Sudão - Suécia - Suíça Turquia.
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