GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADES BRASILEIRAS
VIII SEMINÁRIO INTERNACIONAL DO GCUB: DIA 28 DE
OUTUBRO DE 2016
No dia 28 de outubro de 2016, o VIII Seminário Internacional foi finalizado
com duas sessões paralelas, seguido do Speed
Networking e da Cerimônia de encerramento
dos eventos. As sessões paralelas abordaram dois
temas, “O Significado dos Cinco Pilares do
Movimento Cooperativo para as Cooperativas
atuais” e “Cooperativas no setor de alimentos e
outras indústrias específicas” (foto à direita).
A primeira sessão contou com palestras do Doutor Chuck Gould, Diretor
da Empresa ICA, da Itália; da Doutora Stefania Marcone, da Legacoop, também
italiana; e do Professor Doutor Patrick O´Sullivan, da Grenoble Ecole de Management,
na França.
Na segunda sessão paralela, contribuíram para o debate o Doutor Marco
Bulgarelli, Diretor Geral da Cooperare, da Itália; o Doutor Antonio
Caselli, Presidente do Greslab (WBO), o Doutor Giordano Curti, Diretor Geral da
Cir Food, a Professora Doutora Chiara Dall’Asta, da Università di Parma- Itália, e a
Doutora Stefania Monini, Diretora da UR Cir Food.

SPEED NETWORKING

O Speed Networking, que contou com mais de 30 representantes de instituições
de diversos países e continentes, ocorreu na manhã do dia 28 de outubro de 2016. A
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sessão proporcionou aos participantes a oportunidade de realizar contatos e iniciar
discussões sobre possibilidades de cooperação internacional.

CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO VIII SEMINÁRIO
INTERNACIONAL DO GCUB
Na tarde do dia 28 de outubro de 2016, a Cerimônia de
Encerramento foi iniciada com as saudações finais do
Magnífico Reitor da Università di Parma e anfitrião Loris
Borghi (foto à esquerda), que agradeceu a todos pela
presença, e ressaltou o momento único e histórico
vivenciados nos dias do evento. Em seguida, a nova diretoria
do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras, tomou posse
para o biênio 2016-2018, após a leitura do termo de posse, que
foi assinado pelos novos integrantes da diretoria, e
complementada pelo pronunciamento do recém-eleito
presidente do GCUB, o Magnífico Reitor José Arimatéia, da
Universidade Federal do Piauí (foto à direita), e pelas
manifestação da da Magnífica Reitora Angela Maria de
Paiva Cruz, presidente na gestão anterior, que fez
agradecimentos
e
desejou
sucesso
para
a

nova

gestão.

A cerimônia seguiu com a apresentação de Projetos de Cooperação entre a
Università di Parma e Universidades Brasileiras, entre eles o Programa Overworld, e
outros programas de dupla diplomação e de mobilidade de estudantes e professores.
Em seguida, foram assinados acordos de cooperação entre o GCUB e a
Universidad Técnica de Ambato, do Equador, Universidad Nacional
Autónoma de Nicaragua-Managua, da Nicarágua e a Associação de
Universidades Árabes, da Jordânia. Saiba mais sobre os documentos assinados
aqui.
Por fim, a Diretora Executiva do Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras,
Professora Doutora Rossana Valéria de Souza e Silva, teceu algumas palavras em
agradecimento ao Reitor Loris Borghi e às equipes, do Brasil e da Itália, que
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participaram da organização dos eventos, e finalizou seu discurso apresentando um
vídeo em homenagem a todos que tornaram possível a realização desse momento
histórico de confraternização e celebração das relações de amizade entre os dois
países.

