
 

II Encontro Nacional de Dirigentes de Graduação, Pós-Graduação,  

Pesquisa e Extensão das IES Particulares 

Promoção conjunta: Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular- 

Funadesp, Rede de Dirigentes de Pós-Graduação e Pesquisa das IES Particulares – Rede PGP, 

Fórum de Extensão das IES Particulares – FOREXP, Rede Nacional de Dirigentes de Ensino de 

Graduação das IES Particulares - REDE-DGP e Centro Universitário Curitiba - UNICURITIBA. 

Curitiba, de 05 e 06 de setembro de 2019. 

Site do Evento: http://eventos.funadesp.org.br/encontro_nacional_2019/ 

 

LOCAL 

CENTRO UNIVERSITÁRIO CURITIBA – UNICURITIBA 
Campus Milton Vianna Filho 
R. Chile, 1.678 
Rebouças 
Curitiba - PR 
CEP: 80220-181 
Tel: (41) 3213.8700 
Site: https://www.unicuritiba.edu.br/ 
 

APRESENTAÇÃO 

A Fundação Nacional de Desenvolvimento do Ensino Superior Particular - Funadesp tem por 

missão propiciar às instituições de Ensino Superior (IES) Particulares a busca continuada da 

qualidade e o aperfeiçoamento das atividades de ensino, pesquisa, extensão, gestão acadêmica, 

desenvolvimento institucional, científico e tecnológico. Trata-se de uma instituição não estatal 

de direito privado, sem fins lucrativos. Foi criada em 1998, e atua com a participação das 

instituições, voltada para a capacitação de docentes e o estímulo à realização de estudos e 

pesquisas. Com isso, estimula a participação das IES particulares na disseminação de 

conhecimentos científicos, técnicos, culturais e artísticos, em benefício da sociedade. 

A Funadesp promove anualmente um Encontro de âmbito nacional com a Rede Nacional de 

Dirigentes de Pós-graduação e Pesquisa das IES Particulares, com o Fórum de Extensão das IES 

Particulares e com a Rede Nacional de Dirigentes de Graduação, tendo por objetivo analisar 

http://eventos.funadesp.org.br/encontro_nacional_2019/
https://www.unicuritiba.edu.br/


alternativas e estratégias para implantação, integração, consolidação e expansão da pesquisa, 

da pós-graduação e da extensão; estimula a importância da pós-graduação, pesquisa e extensão 

como fontes de inclusão das IES particulares na sociedade; e oferece um ambiente propício para 

análises e debates de assuntos que mais interessam ao conjunto dos dirigentes de Instituições 

de Ensino Superior Particulares. A última reunião foi realizada na sede da Universidade Veiga de 

Almeida, no Rio de Janeiro, em setembro de 2018. 

Para o corrente ano, haverá novamente um evento único, englobando Graduação, Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, tendo por tema central "Oportunidades e Desafios para o 

Ensino Superior Brasileiro". O Encontro será sediado em Curitiba/PA, no Centro Universitário 

Curitiba, nos dias 05 e 06 de setembro próximo. 

Espera-se um evento atraente, uma vez que o Ensino Superior tem sido objeto de grandes 

discussões sobre mudanças de rumos, e a fase de dificuldades econômicas por que passa o país 

tem reduzido os recursos disponíveis. A presença de dirigentes governamentais, principalmente 

do MEC e do INEP criará uma rara oportunidade de aprofundamento sobre os temas a serem 

debatidos. 

 

TEMA CENTRAL 

OPORTUNIDADES E DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA. 

 

PÚBLICO ALVO 

Vice-Reitores, Pró-Reitores, Diretores e Coordenadores de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão 

e Graduação, Mantenedores e Reitores das IES Particulares. 

 

PROGRAMAÇÃO 

A programação, em apresentação preliminar, contempla: 

- conferência inaugural com tema “Os Desafios da Educação Superior no Brasil”, apresentada 

por representante do Ministério de Educação; 

- palestras sobre diversos tópicos específicos da Pós-Graduação, tais como “As Políticas 

Educacionais e o Futuro da Pós-Graduação”, apresentada por representante da CAPES; 

“Pesquisa e Pós-Graduação Interdisciplinar”, tendo como palestrante o Prof. Flávio Bortolozzi, 

da Unicesumar; 

- temas importantes para a Graduação brasileira, tais como ”O Sistema de Avaliação da 

Graduação - Presente e Futuro”, apresentado pelo Presidente do INEP, Alexandre Ribeiro 

Pereira Lopes; 

- especificamente para a Extensão brasileira, “Extensão Universitária e a Res. CNE nº 7/2008: o 

que muda nas IES?”, por representante do Conselho Nacional de Educação (CNE).  



- e assuntos de interesse geral como “Ciência, Tecnologia e Inovações na Educação Superior”, 

por representante do Ministério de Ciência e Tecnologia, “A FUNADESP e o financiamento da 

pesquisa, da pós-graduação e da Residência Médica, por representante da FUNADESP e “A 

Educação Superior de Qualidade e o Combate ao Crime: Relações Necessárias”, por 

representante do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 

 

Acesse o site do encontro para ter acesso à programação completa:  

http://eventos.funadesp.org.br/encontro_nacional_2019/ 

 

TAXA DE INSCRIÇÃO: 

 
Com pagamento até o dia 16/08/2019: 
- R$ 440,00 para apenas um participante; 
- R$ 390,00 por participante, para mais de uma inscrição da mesma instituição. 
 
Com pagamento após o dia 16/08/2019: 
- R$ 540,00 para apenas um participante; 
- R$ 490,00 por participante, para mais de uma inscrição da mesma instituição. 
 
Obs.: A inscrição dá direito de acesso ao evento, a todo o material distribuído e aos coffee-
breaks. 
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