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INTEGRANTES DA DELEGAÇÃO 

 
 
 
 
 
 

1. João Carlos Gomes – Presidente da ABRUEM  

2. Antonio Joaquim Bastos da Silva – Vice-Presidente da ABRUEM  

3. Abel Rebouças São José – Reitor UESB – BA 

4. Alcibiades Luiz Orlando – Reitor UNIOESTE - PR 

5. Antonio Alpendre da Silva – Presidente da APIESP - PR 

6. Antônio Heronaldo de Sousa – Vice-Reitor UDESC - SC 

7. Carlos Eduardo Gonçalves – Vice-Reitor UEA - AM 

8. Décio Sperandio – Reitor UEM - PR 

9. Jairo Queiroz Pacheco - Diretor Geral da SETI – PR 

10. Marisa Aparecida Bismara Regitano D’Arce – Pres. Comiss. Cooper. Intern. – USP  

11. Mônica de Moura Pires – Professora UESC - BA 

12. Ricardo Vieiralves de Castro – Reitor UERJ  

13. Vitor Hugo Zanette – Reitor UNICENTRO – PR 

14. Carlos Roberto Ferreira – Secretário Executivo da ABRUEM 

15. Giuseppe Mola - Tradutor/Intérprete/Guia 
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INSTITUIÇÕES VISITADAS 

 
 

 
 
1. Embaixada do Brasil na Itália  

2. Ministério das Relações Exteriores Italiano  

3. Università degli Studi di Roma La Sapienza  

4. Università degli Studi di Roma Tor Vergata  

5. Università degli Studi di Roma Ter 

6. Università degli Studi di Roma Foro Italico 

7. Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI 

8. Università degli Studi della Tuscia 

9. Università degli Studi di Firenze 

10.  Università degli Studi di Parma  

11.  Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 

12.  Università di Bologna 

13.  Università di Pisa 

14.  Politecnico di Torino 

15.  Politecnico di Milano  

16.  Università degli  Studi di Milano 
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Dia 22 de junho (segunda-feira) – 19:30 h 

 

 

EMBAIXADA DO BRASIL NA ITÁLIA 

 

 A Delegação da ABRUEM foi recebida na Embaixada do Brasil em Roma, pelo 

Embaixador José Viegas Filho, autoridades brasileiras e convidados de 

Universidades de Roma, com um coquetel de boas vindas. Na oportunidade, o chefe 

da delegação e presidente da ABRUEM, Reitor João Carlos Gomes fez a entrega de 

uma placa de agradecimento ao Embaixador pela receptividade e pelo trabalho 

desenvolvido naquele país. 
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Dia 23 de junho (terça-feira) – 09:00 h 
 
 

 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES ITALIANO   

 

 

 Os membros da Delegação Brasileira da ABRUEM iniciaram a programação 

da viagem, com uma visita ao Ministério das Relações Exteriores Italiano, onde 

foram recebidos pelo Ministro Enzo Scotti que estava acompanhado do Embaixador 

Gherardo La Francesca, indicado para assumir o cargo no Brasil, em agosto. Na 

ocasião, o embaixador italiano destacou o interesse em ampliar as relações 

culturais entre os dois países, e também as possibilidades de intercâmbio entre as 

universidades brasileiras e italianas. 
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Dia 23 de junho (terça-feira) – 10:45 h 
 
 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA 
 
 
 A programação de visitas técnicas às instituições de ensino superior italianas 
foi iniciada com a visita a uma das mais antigas universidades do mundo, a La 
Sapienza (Università degli Studi di Roma “La Sapienza”). No contexto mundial, La 
Sapienza é considerada também uma das maiores universidades em número de 
estudantes, com 150 mil alunos regularmente matriculados.  
 O presidente da ABRUEM, Reitor João Carlos Gomes e os reitores e 
professores que integram a comitiva, foram recebidos pelo reitor italiano Luigi Frati 
e iniciaram conversação para estabelecer convênios com as 10 universidades 
representadas pelos membros da Delegação, que visam o intercâmbio de 
professores e acadêmicos. Também fizeram visita às dependências da universidade 
para conhecer as instalações e os avanços tecnológicos implementados pela 
universidade italiana no decorrer de sua história. Durante as visitas a comitiva 
esteve acompanhada do Embaixador brasileiro na Itália, José Viegas Filho. 
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Dia 24 de junho (quarta-feira) – 11:00 h 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA” 

 

 

 Nesta universidade, os trabalhos foram iniciados com uma visita ao Hospital 

Policlínico, inaugurado em 2003, que atende aos Cursos de Medicina e Odontologia. 

Considerado o mais moderno complexo de saúde da Itália, destacando o Sistema 

de Imagens, com equipamentos de ultima geração. 

 Após a visita ao hospital, foi realizado um tour ao campus da universidade, 

conhecendo várias áreas e setores. Esta universidade tem 27 anos de implantação, 

com 43.603 alunos, 1.571 professores, 55 cursos de graduação com 2 anos de 

duração, 61 cursos de graduação com 3 anos de duração, 6 cursos com 5 anos de 

duração (Medicina, Odontologia, Engenharia, Arquitetura, Farmácia e Direito), 120 

cursos de Mestrado e 75 de Doutorado, com  3.023 alunos de pós-graduação 

stricto-sensu. Possui 1.803 alunos estrangeiros, sendo 80 brasileiros, em seus 

diversos cursos de graduação e pós-graduação. 

 Após a visita ao campus, a Delegação da ABRUEM foi recebida na reitoria 

pelo Reitor Prof. Dr. Renato Lauro, acompanhado dos Diretores de todas as 

Faculdades da Tor Vergata e o Representante do Ministério da Educação da Itália 

Giuseppe Pizza, que falou em nome do ministro e destacou a importância da visita 

dos reitores brasileiros às universidades italianas, visando ampliar os intercâmbios 

acadêmicos e culturais. 

 O Reitor da Tor Vergata e os Diretores das Faculdades fizeram uma 

apresentação de todas as possibilidades de intercâmbios com as IES brasileiras, 

onde se destacou a possibilidade de intercâmbios na Área de Extensão 

Universitária, principalmente em função da experiência de nossas IES na área 

extensionista. Os projetos extensionistas na Área Social serão alvo dos primeiros 

projetos de intercâmbio entre as IES brasileiras e a Tor Vergata di Roma. 

         O Presidente da ABRUEM e os membros da comitiva apresentaram o sistema 

nacional de ensino superior estadual e municipal brasileiro e as áreas de excelência 

em pesquisa e pós-graduação das IES representadas na Delegação Brasileira, com 

maiores possibilidades de intercâmbios científicos e culturais. 
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 O encontro contou com a presença do Senhor Paulo Marcos Almeida de 

Moraes - Adido Cultural da Embaixada Brasileira em Roma, que na ocasião 

representou o Embaixador José Viegas Filho.  

 Encerrando a reunião de trabalho, o Reitor da Tor Vergata Renato Lauro e o 

Presidente da ABRUEM Reitor João Carlos Gomes, concluíram que o encontro foi 

excelente, propiciando a partir de agora, uma nova possibilidade de intercâmbios 

entre a Tor Vergata di Roma e as Universidades Estaduais e Municipais Brasileiras 

da ABRUEM. 
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Dia 24 de junho (quarta-feira) – 16:30 h 

 

UNIVERSIDADE DEGLI STUDI DI ROMA TRE  

 

 A Comitiva brasileira foi recebida na Universidade degli Studi di Roma Tre, 
pelo Reitor Guido Fabiane e toda a equipe diretiva, na sala dos Conselhos 
Superiores da Universidade, onde foram apresentadas aos reitores brasileiros, as 
várias áreas de intenções de convênios entre a Roma TRE e as IES brasileiras da 
ABRUEM.  
 Por parte da Delegação Brasileira, também foram apresentadas as áreas de 
excelência das 10 universidades brasileiras representadas na comitiva e também, o 
Programa de Extensão Universidade Sem Fronteiras, apresentado pelos professores 
Antonio Alpendre (APIESP) e Jairo Pacheco (SETI). 
 Após as apresentações e discussões entre todos os participantes da reunião 
de trabalho (italianos e brasileiros), foi assinado o Convênio ACORDO MARCO DE 
COOPERAÇÃO ENTRE A UNIVERSIDADE DEGLI STUDI DI ROMA TRE E A 
ABRUEM, visando intercâmbios acadêmicos, científicos e culturais entre a 
Universidade degli Studi di Roma TRE e todas as 48 IES Estaduais e Municipais 
Brasileiras que fazem parte da ABRUEM. 
 Este convênio prevê a Cooperação Cientifica e Cultural, destacando num 
primeiro momento, o interesse na Mobilidade Acadêmica de Alunos dos Programas 
de Pós-Graduação Stricto-Sensu das instituições envolvidas, em que a Roma TRE 
possa receber alunos brasileiros e vice-versa, ou seja, alunos italianos em 
atividades nas universidades brasileiras. 
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Dia 25 de junho (quinta-feira) – 10:00 h 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA FORO ITALICO 

 

 Na manhã deste dia, a Comitiva da ABRUEM visitou a Università degli Studi 

di Roma FORO ITALICO, o maior complexo de Ciências Motoras e Academia de 

Educação Física da Itália. 

 Esta universidade tem aproximadamente 1.250 alunos nos seus cursos de 

graduação, mestrado e doutorado. 

 Possui um programa no qual participam algumas universidades brasileiras 

(Universidade Federal do Paraná e Universidade Federal de Uberlândia – MG), onde 

alunos de doutorado nas áreas afins, participam de um projeto envolvendo Itália, 

Brasil, Senegal e França, com a permanência de 3 anos em Roma. 

 Das universidades estaduais, a Università degli Studi di Roma tem convênio 

com a USP de São Paulo, desenvolvendo projetos de pesquisas. 

 A comitiva brasileira foi recebida na Sala de Aula-Magna pela Professora Dra. 

Paola Evangelisti – Delegato del Rettore per le Relazione Internazionale que fez 

uma apresentação de sua universidade.   

 É uma universidade com 10 anos de criação, mas que mantém uma 

característica diferente das outras universidades publicas de Roma (Sapienza, Tor 

Vergata e Roma Tre), que são universidades generalistas, como a maioria das 

universidades publicas brasileiras.  A Università degli Studi di Roma FORO ITALICO 

foi criada pela junção do Istituto Universitàrio di Scienze Motora e pela Academia di 

Educazione de Física, ambas com quase oito décadas de funcionamento, mantendo 

tanto em nível de graduação, como na pós-graduação, o ensino e pesquisa 

relacionados com as Ciências Motoras e Educação Física. 
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 A representação da ABRUEM mostrou o potencial das Universidades 

Estaduais e Municipais Brasileiras nesta área, e interesse em ampliar os acordos 

acadêmicos. 
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Dia 25 de junho (quinta-feira) – 14:30 h 

 

 

CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITÀ ITALIANE - CRUI 

 

 A Delegação da ABRUEM visitou o CRUI (Conferenza dei Rettori delle 

Università Italiane) onde foram recepcionados pelo Presidente Rettore Enrico 

Decleva, que deu as boas vindas à comitiva, em nome dos reitores e reitoras das 

universidades italianas. 

 Inicialmente a Reitora Stefania Giannini da Università per Stranieri de 

Perusia apresentou aos professores brasileiros, o Sistema de Ensino Universitário 

Italiano, informando que o Brasil é o segundo país da América do Sul em números 

de estudantes na Itália (751) perdendo somente para o Peru, que possui 1.358 

alunos nas universidades italianas (dados oficiais do CRUI). 

 Após, o Presidente da ABRUEM – Reitor João Carlos Gomes, fez uma 

conferência apresentando todo o Sistema Brasileiro de Universidades Estaduais e 

Municipais, destacando os números que impressionaram os reitores italianos - 48 

universidades, 22 estados da federação, 44.476 professores (17.543 doutores -

39%, 14.103 mestres – 32%, 9.730 especialistas – 22% e 3.100 graduados – 7%), 

2.316 cursos de graduação – 758.000 alunos de graduação, 570 programas de 

mestrado, 344 programas de doutorado e 60.369 alunos de pós-graduação stricto-

sensu. Também apresentou cinco áreas de excelência em pesquisa e pós-graduação 

das 10 universidades representadas na comitiva, áreas estas, que possuem maior 

potencial de intercâmbios acadêmicos entre as IES brasileiras e italianas. 

         Concluídas as apresentações, foi aberto um espaço para debates entre os 

reitores italianos e brasileiros presentes, onde ficou bastante destacado o interesse 

num maior intercâmbio universitário, com ênfase à Mobilidade Acadêmica. 
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  Foi também destacada por todos os presentes, a importância do 

envolvimento das embaixadas brasileiras e italianas no processo que visa facilitar a 

participação de alunos e professores em cursos de graduação e pós-graduação nos 

dois países. 

 Ao finalizar, ficou acertado que a ABRUEM e o CRUI irão manter contatos 

institucionais com as embaixadas nos dois países, visando ampliar o intercâmbio 

entre suas universidades.  
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Dia 26 de junho (sexta-feira) – 10:00 h 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA TUSCIA 

 

 Na manhã deste dia, a visita foi à Università degli Studi della Tuscia na 

cidade de Viterbo. Algumas características desta cidade: grande comunidade 

brasileira na região, primeira escola de capoeira na Italia, grande número de 

brasileiros que foram adotados por casais italianos vivendo em Viterbo. Uma 

curiosidade é que Viterbo é considerada a Cidade dos Papas, onde existia a 

residência dos Papas, antes mesmo de Roma. 

 A Università degli  Studi della Tuscia é uma universidade com 30 anos de 

existência. Com aproximadamente 10.500 alunos, com faculdades e cursos de 

graduação e pós-graduação nas áreas de Ciências Agrárias, Linguística, Ciências 

Exatas e Naturais, Ciências Econômicas, Ciências Políticas e Conservação de 

Recursos Culturais. 

 Um dos destaques nesta universidade é o setor de Ciências Agrárias com 5 

cursos de graduação, 6 mestrados, 18 doutorados e  aproximadamente 1.200 

alunos. Outro setor de destaque é o de Ciências Econômicas, onde através de 

dados oficiais, 97% de alunos formados, conseguem emprego na profissão no 

primeiro ano de formatura, sendo o melhor índice de toda a Italia. 

 A comitiva brasileira foi recebida na Sala de Aula Magna da Reitoria pelo 

Professor Stefano Grego e pelos Diretores de todas as áreas de conhecimento da 

universidade, onde cada um fez um relato da estrutura de cada área. 

 O Presidente da ABRUEM fez uma palestra sobre o Sistema Estadual e 

Municipal de Universidades Publicas Brasileiras e as áreas consideradas  de 

Excelência de cada uma das 10 universidades representadas na comitiva. 
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 Após as apresentações e palestras, os participantes da reunião, 

representantes italianos e da comitiva brasileira, destacaram a importância desta 

visita oficial, que por certo irá propiciar possibilidades de convênios de cooperação 

técnico-científica e cultural entre as universidades brasileiras que fazem parte do 

Sistema Estadual e Municipal Brasileiro (ABRUEM) e a Università degli  Studi della 

Tuscia, onde destaca-se a Mobilidade Acadêmica de alunos e professores de 

graduação e de pós-graduação das universidades. 
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Dia 26 de junho (sexta-feira) – 16:00 h 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

 

 A Università degli Studi di Firenze é uma das universidades mais tradicionais 
da Itália. Possui aproximadamente 60.000 alunos, em todas as áreas de 
conhecimento, com destaque nas áreas de Arquitetura-Moda-Design e Ciências 
Agrárias. A Universidade possui 12 faculdades com 184 cursos de graduação, 73 
mestrados e 33 doutorados. 
 A Comitiva brasileira foi recebida na reitoria pelo Vice-Reitor de Assuntos 
Acadêmicos Professor Dr. Sandro Rogari, acompanhado dos Diretores das 
faculdades, que explanaram sobre o sistema de ensino da Università degli  Studi di 
Firenze, propondo para as universidades associadas da ABRUEM, um convênio de 
cooperação, visando intercâmbios, com maior interesse na Mobilidade Acadêmica 
(acadêmicos e docentes) nas áreas de Arquitetura-Moda-Design e Ciências 
Agrárias. 
 Durante a apresentação da ABRUEM, foi enfatizado que as IES Estaduais e 
Municipais no Brasil são na grande maioria universidades multi-campi, com uma 
característica de trabalhar no desenvolvimento da região que a mesma está 
inserida. Também ressaltou-se os programas extensionistas, que são atividades 
muito importantes, executadas pelas universidades públicas estaduais brasileiras, 
com ênfase ao Programa Universidade Sem Fronteiras da SETI-Paraná. 
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Dia 29 de junho (segunda-feira) – 14:30 h 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA 

 

 

 A Università degli Studi di Parma é uma das universidades mais tradicionais 

e antigas da Itália, podendo-se dizer que é uma das Universidades Milenares.  

 Iniciou suas atividades acadêmicas com um decreto do Imperador Ottone de 

13 de marco do ano 962, que conferiu o Diploma di Concessione al Vescoso di 

Parma, Uberto, del diritto de eligere et ordinare notários rilasciato dall.   

 Foi instituída como universidade em 1400, portanto, há mais de 600 anos.  

 A Università degli Studi di Parma é uma das três universidades italianas, que 

receberam da Comissão Européia, o prestigioso título de Marcho ECTS, um 

reconhecimento que certifica seu sistema de ensino transparente, e com qualidade 

internacional. Poucas universidades receberam este titulo. 

 Atualmente conta com mais de 30.000 alunos e 12 faculdades – Agrárias, 

Arquitetura, Economia, Farmácia, Direito, Engenharia, Letras e Filosofia, Medicina e 

Odontologia, Medicina Veterinária, Psicologia, Ciências Exatas e Ciências Políticas. 

Oferta 58 cursos de graduação, 49 especializações, 33 mestrados e 46 doutorados. 

 A comitiva da ABRUEM foi recebida na Sala de Aula Magna pelo Reitor Prof. 

Dr. Gino Ferreti, Pró-Reitores e todos os Presidentes das 12 faculdades. O reitor da 

Università degli Studi di Parma fez uma apresentação de toda a universidade, 

enfatizando todo o sistema italiano, destacando o momento de mudança no ensino 

superior do país, que prioriza a internacionalização das universidades italianas, 

inclusive com grande interesse nas relações com as universidades brasileiras. 

 O Pró-Reitor de Relações Internacionais da Università degli Studi di Parma 

Professor Sandro Cavirani, destacou que o maior interesse no intercâmbio com o 

Brasil, seria na Área de Tecnologia de Alimentos. Pois entende que esta é a Área de 

Excelência da Universidade de Parma e no Brasil é uma área com muito 

desenvolvimento acadêmico e industrial. 

 Também foi apresentado todo o Sistema da ABRUEM, destacando as cinco 

Áreas de Excelência de cada uma das universidades presentes na Comitiva 

Brasileira. 
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 Após a visita aos Laboratórios de Química, Alimentos e Engenharia, houve 

uma reunião final com o Pró-Reitor de Relações Internacionais, Professor Sandro 

Cavirani, que propôs aos representantes das universidades brasileiras presentes, 

um Convênio de Cooperação Universitária para fins didáticos e científicos com a 

Università degli Studi di Parma. Esta proposta será levada aos conselhos superiores 

das universidades brasileiras, para posterior assinatura e inicio das atividades de 

intercâmbios. 
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Dia 30 de junho (terça-feira) – 10:00 h 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA 

 

                

 A Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia é uma das mais antigas 

do mundo (1175) juntamente com a de Bologna - Itália (1088) e Oxford – EUA 

(1098). 

 A Faculdade de Medicina da Universidade tem mais de oito séculos, sendo 

uma das principais de toda a Europa. 

 A Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia tem aproximadamente 

20.000 alunos e com 8 faculdades em Modena (Biociência e Biotecnologia, 

Farmácia, Economia, Direito, Artes, Medicina e Odontologia, Ciências Naturais) e 4 

faculdades em Reggio Emilia (Ciências Agrárias, Engenharia, Economia e Estudos 

da Comunicação, Educação). É uma universidade que tem 5% de seus alunos 

estrangeiros (1.000) e tem como meta atingir 10% nos próximos anos.  

 A Delegação da ABRUEM foi recebida pelo Reitor Aldo Tomasi, que 

acompanhado pelos Diretores das faculdades, fizeram uma apresentação de toda 

estrutura acadêmica e administrativa da universidade, destacando a prioridade em 

ampliar o intercâmbio com universidades estrangeiras e com grande interesse nas 

do Brasil.  

 Durante a reunião, o Reitor e sua equipe, puderam também conhecer todo o 

Sistema de Ensino Superior das Universidades Estaduais e Municipais Brasileiras 

(ABRUEM) e as cinco Áreas de Excelência das 10 universidades representadas na 

comitiva brasileira. 
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 Encerrando a visita, o Reitor Aldo Tomasi acompanhou a comitiva brasileira 

em visitas ao Centro de Medicina Regenerativa e aos Laboratórios de Pesquisa de 

Física e Nanotecnologia. 

 Por estar localizada numa região industrial muito forte na Itália, a 

Universidade mantém atividades muito estreitas com as indústrias, como por 

exemplo, a Ferrari, visando o desenvolvimento e avaliação de novos produtos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS REITORES DAS UNIVERSIDADES 
ESTADUAIS E MUNICIPAIS 

 

21 

 

 

 Dia 30 de junho (terça-feira) – 16:00 h 

 

 

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

 

                       

 A Delegação da ABRUEM foi recebida na Sala de Aula Magna da Reitoria pelo 

Reitor da Università di Bologna Prof. Dr. Píer Ugo Calzolari e membros de sua 

equipe, que fez uma bela explanação de toda a estrutura da universidade, 

destacando que a missão principal da Università di Bologna atualmente é a 

Responsabilidade Social frente às comunidades regionais e a Internacionalização da 

Universidade. Evidenciou que o conceito das universidades brasileiras nos últimos 

anos tem aumentado significativamente, em função da grande produção científica 

das universidades em nível internacional. Na fala e nas manifestações do Reitor, 

ficou evidenciado o grande interesse de ampliar o intercâmbio acadêmico cientifico 

com as universidades brasileiras, inclusive com a possibilidade e serem criados 

cursos de doutorado de dupla diplomação. 

 A Università di Bologna - a mais antiga universidade do mundo ocidental - 

foi fundada em 1088. Com mais de 80.000 alunos em seus cinco campi (Bologna – 

principal e mais importante, Forli, Ravenna, Casena e Rimini).  Possui 4.600 alunos 

estrangeiros, oriundos de mais de 100 países de todos os continentes.   Sua 

estrutura acadêmica e administrativa é composta de 23 faculdades, 135 cursos de 

graduação (3 anos - 130 créditos), 201 mestrados (2 anos – 120 créditos) e 110 

doutorados (mínimo de 3 anos). Com 3.200 professores efetivos e 2.800 

contratados. 

 O orçamento anual para suas atividades é de 700 milhões de Euros (70% 

Governo, 17% contribuição estudantil, 7% iniciativa privada, 2% União Européia, 

2% comunidades regionais e 2% outras contribuições). 
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 Após a fala empolgada do Reitor Píer Ugo Calzolari, o presidente da ABRUEM 

- Reitor João Carlos Gomes, fez uma explanação bem minuciosa da estrutura das 

Universidades Estaduais e Municipais Brasileiras, sempre destacando as cinco Áreas 

de Excelência das universidades representadas na comitiva e, destacando os 

investimentos que o Governo Federal, Governos Estaduais e Agências de Fomento 

têm feito nos últimos anos nas universidades. Ficou muito claro, que o momento 

das universidades brasileiras é favorável ao crescimento qualitativo e a 

intercâmbios acadêmicos internacionais e o grande interesse de ampliar as relações 

com as universidades italianas, em especial a Università di Bologna. Outro fator 

destacado pelo presidente da ABRUEM foi a participação muito forte e importante 

da Embaixada Italiana no Brasil e da Embaixada Brasileira em Roma, com o intuito 

de que estas relações sejam ampliadas. Isto ficou evidenciado pela presença do 

Embaixador Brasileiro em Roma, José Viegas Filho nos dois primeiros dias de visita 

às universidades italianas, acompanhando a Delegação Brasileira e o convite do 

novo Embaixador Italiano Gherard La Francesca, que assume a Embaixada em 

Brasília a partir de agosto próximo, para que a ABRUEM se reúna com ele e sua 

equipe em Brasília, visando discutir os resultados desta viagem de trabalho, 

esperando um grande crescimento dos intercâmbios universitários entre os dois 

países. 

 Finalizando a reunião, o Vice-Reitor de Relações Internacionais da Università 

di Bologna, Prof. Dr. Roberto Grandi, se colocou à disposição das universidades da 

ABRUEM presentes ao encontro, para que sejam formulados convênios com a 

Università di Bologna, com ênfase à Mobilidade Acadêmica e possibilidades de 

criação de cursos de doutorado com dupla diplomação, aproveitando o potencial 

acadêmico das instituições brasileiras e a sua Universidade. 
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 Todos os presentes (brasileiros e italianos) destacaram o resultado excelente 

do encontro e a perspectiva muito positiva para o futuro de nossas relações. O 

Reitor João Carlos Gomes fez a entrega de uma placa ao Reitor Píer Ugo Calzolari, 

destacando esta data, como um marco importante nas relações com a Università di 

Bologna. 
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Dia 01 de julho (quarta-feira) – 10:00 h 

 

 

UNIVERSITÀ DI PISA 

                       

 Uma das mais tradicionais e antigas da Itália, fundada em 1343 com mais 

de 55.000 alunos, e a Universidade do Cientista Galileu Galilei – fundador da 

Ciência Moderna. Possui faculdades de Economia, Direito, Ciências Políticas, Língua 

e Literatura Estrangeira, Letras e Filosofia, Engenharias, Medicina e Odontologia, 

Medicina Veterinária, Ciências Exatas e  Agrárias. 

 A Università di Pisa, como todas as universidades européias, tem seu 

sistema de ensino didático estruturado de acordo com o Tratado de Bologna, o que 

tem facilitado, em muito, a Mobilidade Acadêmica entre as universidades européias.  

 A Comitiva da ABRUEM foi recebida na Sala de Aula Magna da Reitoria pelo 

Pró-Reitor de Relações Internacionais Enrico Giaccherini e o Professor Roberto 

Sprande – futuro Adido Cultural da Embaixada Italiana no Brasil que assume esta 

nova função em Brasília no mês de novembro deste ano, acompanhados dos 

demais Pró-Reitores e Presidentes das faculdades. 

 A Università di Pisa, como as demais universidades italianas é uma 

universidade generalista, mas com algumas áreas de maior interesse no 

intercâmbio acadêmico com as universidades estrangeiras, como por exemplo – 

Agronomia, Física, Turismo, Informática, História das Artes, Engenharias, Língua e 

Literatura Portuguesa, Matemática e Ciências da Saude.   

 Uma das metas da Università di Pisa, além da Mobilidade Acadêmica, são os 

Doutorados de Dupla Diplomação, que podem num primeiro momento, iniciar 

experiências com a elaboração de Teses de Programas de Doutorados entre as 

universidades conveniadas, como Teses de Co-Tutela. 

 Houve também durante a reuniao, uma apresentação por parte do Professor 

Mirko Tavone – Presidente do Consorcio Italian Culture on the Net, que é um 

Consórcio Interuniversitário, cuja principal sede é a Università di Pisa. É formado 

por 21 universidades italianas e tem como objetivo promover o Estudo da Língua e 

da Cultura Italiana no Mundo através da internet, usando a modalidade do e-

learning.  Esta rede tem 226 parceiros didáticos no mundo, 19 dos quais no Brasil. 

Todo este sistema está à disposição da IES afiliadas à ABRUEM, através de acordos 

em conformidade com os interesses e as exigências de cada instituição. 
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 No final da reunião, após a apresentação do Sistema Universitário Estadual e 

Municipal Brasileiro, pelo Reitor João Carlos Gomes – Presidente da ABRUEM, o Pró-

Reitor de Relações Internacionais Enrico Giaccherini da Università di Pisa, ficou 

impressionado com o potencial das universidades brasileiras para a 

internacionalização de suas atividades acadêmicas e demonstrou grande interesse 

nas parcerias com as IES brasileiras. 
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Dia 02 de julho (quarta-feira) – 10:00 h 

 

 

POLITECNICO DI TORINO 

                       

 

 O Politecnico de Torino é uma das melhores instituições de ensino superior 

do mundo. Está classificada no ranking como sétima da Europa e primeira da Italia 

na produção internacional.  Com 116 cursos, sendo 34 bacharelados, 35 mestrados, 

20 doutorados e 27 especializacoes. Possui 27.000 alunos, dos quais 3.000 

estrangeiros (120 brasileiros).  

 A Delegação foi recebida pelo Vice-Reitor Carlos Naldi e pelo Pró-Reitor de 

Relações Internacionais Marco Gili. Ambos fizeram uma explanação de toda a 

estrutura administrativa e acadêmica do Politecnico di Torino, destacando que os 

cursos são todos na área das engenharias, em todas as áreas, mas com destaque 

para as áreas de Natotecnologia, Engenharia da Computação, Eletrônica e 

Mecânica, Engenharia Automobilística e Engenharia Textil. Outro ponto destacado 

pelos representantes do Politecnico di Torino, foi o grande apoio que dão aos alunos 

estrangeiros, inclusive enfatizaram a qualidade dos alunos vindos do Brasil para os 

cursos de pós-graduação, pois entendem que as IES Brasileiras são excelentes na 

área das engenharias. Como todas as universidades italianas e européias, são 

muito interessados na internacionalização através da Mobilidade Acadêmica e 

Cursos de Pós-Graduação de Dupla Diplomação. 
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 Após a apresentação pelo presidente da ABRUEM da estrutura administrativa 

e acadêmica do Sistema Estadual e Municipal de Ensino Superior Brasileiro, a 

comitiva foi convidada a conhecer laboratórios e a Incubadora Tecnológica do 

Politecnico di Torino. 
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 Dia 03 de julho (sexta-feira) – 10:00 h 

 

 

POLITECNICO DE MILANO 

 

 

 A comitiva brasileira visitou o Politecnico de Milano na manhã do dia 03 de 

julho, sendo recepcionada na belíssima Sala de Aula Magna pelo Pró-Reitor de 

Relações Internacionais Giancarlo Spinelli e representantes das faculdades da 

universidade (Arquitetura, Design e Engenharia). Esta universidade foi criada em 

1863, e tem campus, além de Milano (2), nas cidades de Como, Lecco, Cremona, 

Pianceza e Mantova. Possui 10.187 alunos de Arquitetura, 4.630 de Design e 

23.216 das Engenharias.  Seus cursos estão direcionados à vocação de cada 

cidade-região de seu campus, e principalmente associados às indústrias da região.  

 De acordo com a Association For Computing Machinery (ACM), o Politecnico 

de Milano é a primeira universidade classificada na Europa e oitava no mundo na 

Área de Engenharia de Desenvolvimento de Software. 

 Além da Arquitetura e das Engenharias, possui uma das melhores escolas de 

Design da Europa. Fundada em 1999, com cursos de graduação, mestrado e 

doutorado em todas as áreas de Design, com muitos alunos estrangeiros.  

 Uma oferta muito interessante do Politécnico de Milano aos alunos 

estrangeiros são cursos da língua italiana de curta duração, gratuitos - Italian 

Language Courses for Exchange Students (30 dias, durante o mês de 

setembro, na cidade de Como; 90 dias, durante os meses de outubro, novembro e 

dezembro, na cidade de Milano; ou duração de 120 dias, também na cidade de 

Milano, nos meses de marco, abril, maio e junho). 
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 Nesta visita ao Politecnico di Milano, a comitiva brasileira foi acompanhada 

pelo Cônsul do Brasil em Milano Luiz Henrique Pereira da Fonseca, que destacou a 

importância da visita da comitiva de reitores das universidades estaduais brasileiras 

na Itália, o que irá ampliar significativamente o intercâmbio com as universidades 

italianas, pela credibilidade acadêmica que nossas universidades têm hoje na Itália 

e em toda a Europa. 
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Dia 03 de julho (sexta-feira) – 16:00 h 

 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DE MILANO  

 

 

 A comitiva da ABRUEM esteve na Università degli  Studi di Milano, onde foi 

recepcionada na Sala de Aula Magna da Reitoria pelo Reitor Enrico Decleva 

(Presidente da Conferenza dei Rettori delle Università Italiane – CRUI), pelo Pró-

Reitor de Pesquisa e Transferência Tecnológica Gianpiero Sironi, acompanhados 

pelos Diretores das 09 faculdades da universidade. 

 A Università degli Studi di Milano, com exceção das Engenharias, tem cursos 

de graduação (134), mestrados (19 programas) e doutorados (20 programas) de 

excelências em todas as áreas de conhecimento – Direito, Humanas, Ciências 

Políticas, Medicina e Odontologia, Medicina Veterinária, Ciências Agrárias, Farmácia 

e Ciências Motoras. São mais de 60.000 estudantes sendo 1.800 alunos 

estrangeiros.  

 Foi apresentada toda a estrutura acadêmica e administrativa da 

universidade aos professores brasileiros, mostrando que seu Sistema Acadêmico 

segue o modelo do Tratado de Bologna, como todas as universidades italianas e 

européias. 

 Os Diretores das Faculdades de Direito, Medicina e Odontologia, Ciências 

Agrárias e Medicina Veterinária, manifestaram grande interesse no intercâmbio com 

as universidades estaduais brasileiras na pesquisa e na pós-graduação em nível de 

doutorado, pois reconhecem no Brasil um grande e importante parceiro na área 

acadêmica universitária.  
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 O Reitor Enrico Decleva destacou em sua fala de encerramento, que o 

encontro foi excelente, abrindo uma grande expectativa para intercâmbios – 

mobilidade acadêmica de alunos e professores, pois tem uma visão do Brasil, assim 

como Índia e China, de país em grande desenvolvimento econômico, científico e 

cultural. 
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Dia 04 de julho (sábado) – 10:00 h 

 

 

 A Delegação da ABRUEM encerrou seu roteiro de visitas às universidades 

italianas no sábado, quando teve a oportunidade de conhecer as instalações do 

Laboratório di Design e a Galleria del Vento, no campus Bovisa da Politecnico de Milano. 

 
 
 
 

 


