III Conferência Regional de Educação Superior

PRIMEIRA CIRCULAR
O Instituto Internacional da UNESCO para a Educação Superior da América Latina e do Caribe (IESALC), em parceria com a
Universidad Nacional de Córdoba (UNC), o Conselho Interuniversitário Nacional (CIN) e a Secretaria de Políticas Universitárias
(SPU) do Ministério de Educação e Esportes da Argentina têm o prazer de anunciar e convidar toda a comunidade educativa da
região para a III Conferência Regional de Educação Superior (CRES 2018), que será realizada na cidade de Córdoba, na Argentina,
de 11 a 15 de junho de 2018.
A CRES 2018, da mesma forma que aconteceu em 1996 em Havana, Cuba, e em 2008, em Cartagena de Índias, Colômbia, será
um encontro de debate, análise e planejamento no que diz respeito à Educação Superior (ES) na América Latina e no Caribe. Com
a participação das instituições que formam os sistemas de ES da região através de reitores e reitoras, diretores e diretoras, acadêmicos e acadêmicas, trabalhadores e trabalhadoras, estudantes, redes de Educação Superior, associações profissionais, centros de pesquisas, sindicatos, representantes de organizações governamentais e não governamentais; e amigos e amigas da
Educação do continente, a CRES 2018 será o encontro regional mais importante para discutir e definir critérios, formular propostas e linhas de ação com a finalidade de consolidar a ES como um bem social, direito humano e universal, responsabilidade e
dever dos Estados.
Abrangência e Participação da Conferência
A CRES 2018 garantirá seu sucesso na medida em que todos os atores do sistema educacional assumam com responsabilidade
e compromisso sua participação na projeção futura de uma agenda de cooperação e integração regional capaz de responder aos
desafios estratégicos de cada um dos países da América Latina e do Caribe, as sub-regiões e a região como um todo.
Prévio à Conferência serão organizadas instâncias de debate participativo em toda a América Latina e o Caribe sobre o estado
atual da Educação Superior, seus pontos fortes e fracos, sua história e evolução como também os avanços e progressos que nos
propomos alcançar na próxima década e nos próximos cem anos, enfocando os objetivos de desenvolvimento sustentável e nas
definições da agenda Educação 2030 da UNESCO.
A cem anos da Reforma Universitária de 1918
A CRES 2018 será realizada no âmbito do primeiro centenário da Reforma Universitária de 1918. Ao finalizar a Conferência os
participantes poderão vivenciar as comemorações programadas para o dia 15 de junho em toda a cidade de Córdoba. Há cem
anos daquele movimento juvenil universitário que deu seu grito libertário na Universidade Nacional de Córdoba, sua marca ainda
ressoa em cada canto do continente, moldando boa parte de nosso atual sistema de Educação Superior regional.
Não há melhor forma de homenagear a luta daqueles jovens que assumir e participar da III Conferência de Educação Superior da
América Latina e do Caribe com o compromisso e a decisão inadiável de construir um novo futuro para nossos povos.
Do Comitê Executivo, queremos convidá-los muito especialmente para que se unam a esta aposta de superação de nossas capacidades, com a certeza de que encontraremos em cada instituição um aliado insubstituível na hora de buscar os consensos e os
acordos que o momento requer. Se os jovens reformistas de Córdoba imaginaram em 1918 que aquela era “a hora da América”,
reforcemos hoje o nosso compromisso com a educação em geral e com a Educação Superior em particular, a serviço da melhor
tradição de cooperação e generosidade de nossa herança pluricultural.
Em breve será habilitado o fórum para participar das diversas temáticas da CRES 2018 e serão enviadas as informações correspondentes. Ficamos a sua inteira disponibilidade para atender a qualquer sugestão ou consulta sobre o que foi informado.
Saudações com nossa mais alta e distinguida consideração,
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