
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 

REITORIA 
COORDENADORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

 
Delegação da UEPB/ABRUEM no Chile  

Oportunidades de cooperação, interação e parcerias 
 

 
Caros membros da comunidade acadêmica da UEPB: 
 
Na semana passada, entre 30 de Setembro e 4 de Outubro, a Associação Brasileira dos               
Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) promoveu sua missão          
internacional anual, tendo desta vez como destino o vizinho Chile. O Professor Rangel Jr é               
atualmente o Presidente Nacional da ABRUEM, e na qualidade de Coordenador de Relações             
Internacionais da UEPB, acompanhei também a missão. 
 
Além do convênio-marco firmado pela ABRUEM durante a missão, que dá diretrizes básicas             
e respaldo legal para começarmos a explorar possibilidades mais concretas, visitamos 12            
instituições chilenas. Em todas há oportunidades e muita abertura para colaboração em            
diversas modalidades que podem ser, mas que não se limitam às seguintes: 
 

- intercâmbio de alunos de graduação e pós-graduação; 
- intercâmbio de professores na forma de pasantías, ou visitas de curta duração; 
- projetos de pesquisa em colaboração; 
- projetos de extensão ou vinculación con el medio em colaboração; 
- formação de redes internacionais de cooperação técnica; 
- ensino de idiomas; 
- cursos compartilhados, assistidos por tecnologias de colaboração e e@d; 
- publicação em conjunto de trabalhos acadêmicos; 
- eventos, oficinas, workshops e afins 

 
Para buscarmos ações mais concretas que levem nossa comunidade a aproveitar esta abertura,             
inclusive apoio financeiro eventualmente disponível para cada modalidade, estamos         
compartilhando com todos a relação a seguir, com nomes, links para os portais das              
instituições, e um resumo das áreas em que cada uma se destaca e oferece possibilidades.               
Alguns centros e departamentos nos pareceram particularmente interessantes para o          
estabelecimento de parcerias, em virtude de projetos e iniciativas semelhantes em nossa            
instituição, mas evidentemente que este olhar sobre o conteúdo precisa ser o de cada colega,               
de cada área em particular. A ideia agora é que possam navegar por estes recursos que                
consolidamos, identificar interesses que achem que valem a pena explorar mais a fundo, e que               
neste caso, ou havendo qualquer dúvida, que nos procurem de volta para que possamos              
detalhar, esclarecer o que for necessário, intermediar o interesse e estabelecer a relação. 
 
Além disso, a CoRI está iniciando já nas próximas semanas mais uma experiência que              
pretendemos que se torne regular e contínua de divulgação destas e de outras oportunidades              
de internacionalização, promovendo rodas de conversa abertas e direcionadas a unidades           
acadêmicas específicas. As primeiras visitas serão ao Programa de Pós-Graduação em           

http://www.abruem.org.br/
http://www.abruem.org.br/


 
Ciências Farmacêuticas – PPGCF e ao Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e              
Educação Matemática - PPGECEM, cujos colegas já sentiram uma maior necessidade e por             
isso já tomaram a iniciativa de provocar uma presença mais intensa da CoRI.  
 
A disponibilidade se estende a todas as demais unidades acadêmicas da UEPB, e precisamos              
apenas alinhar interesses e datas. A ideia deste exercício é uma interação de mão dupla: a                
CoRI precisa conhecer melhor as atividades de cada unidade, entender dificuldades,           
obstáculos, o que é interesse e potencial de internacionalização em cada área, e ao mesmo               
tempo apresentar de maneira mais personalizada e esclarecer mais concretamente o que já está              
ao alcance da comunidade, discutindo caminhos para efetivar ações que contribuam para a             
inserção, divulgação e posicionamento internacional da UEPB. 
 

Agradecemos de logo a atenção, e estamos à disposição para apoiar a comunidade e              
explorar juntos oportunidades que atendam ao interesse coletivo e de nossos membros. 

 
 

Cláudio Lucena 
Coordenador de Relações Internacionais - CoRI 

Universidade Estadual da Paraíba - UEPB 
 
 
 

Instituições visitadas no Chile 
 
 

Instituição Sítio eletrônico Áreas estratégicas 

Universidad Tecnológica Metropolitana 
– UTEM 

https://www.utem.cl/ -Tecnologia alimentar 

Universidad Católica Del Norte - UCN https://www.ucn.cl/ -Engenharia e ciências geológicas 
-Centro de estudos avançados nas áreas      
áridas 
-Parque Científico Tecnológico 

Universidad de Magallanes - UMAG http://www.umag.cl/ -Energia e meio ambiente 

Universidad Diego Portales – UDP https://www.udp.cl/ -Astrofísica 
 

Universidad Católica de Temuco - UCT 
 

https://uct.cl/ -Estudos Interétnico e Interculturais 
-Estudos ambientais 
-Produção agroalimentar 
-Energias renováveis 

https://www.utem.cl/
https://www.ucn.cl/
http://www.umag.cl/
https://www.udp.cl/
https://uct.cl/


 
Universidad de La Frontera - UFRO https://www.ufro.cl/ -Instituto de Agroindústria 

-Centro de Excelência de Biotecnologia     
de reprodução 
-Centro De Formação, Pesquisa E     
Gestão Para Saúde Baseada Em     
Evidências 
 

Universidad Austral de Chile - UACH https://www.uach.cl/ -Centro de Pesquisa de Solo Vulcânico 
-Rede multidisciplinar para o    
desenvolvimento da larvicultura   
marinha de espécies com ciclos de vida       
complexos 
-Centro Interdisciplinar de Estudos do     
Sistema Nervoso 

Universidad Católica de la Santísima 
Concepción - UCSC 

https://www.ucsc.cl/ -Educação e desenvolvimento em um     
contexto de vulnerabilidade 
-Centro de Pesquisa em Educação e      
Desenvolvimento 
-Pesquisa em Biodiversidade e    
Ambientes Sustentáveis 

 
Pontificia Universidad Católica de 

Valparaíso – PUCV 
https://www.pucv.cl/ -Ciências agroalimentares 

-Pesquisas Interdisciplinares 

Universidad Técnica Federico Santa 
María - UTFSM 

https://www.usm.cl/ -Tecnologias Ambientais 
-Biotecnologia 

Universidad de Playa Ancha – UPLA http://www.upla.cl/ -Ciências ambientais 
-Formação de professores e literatura 
-Literatura portuguesa 

 
Universidad de Valraíso – UV https://www.uv.cl/ -Pesquisas de Desenvolvimento em    

Cognição e Linguagem 
-Pesquisa em Farmacopeia do Chile 
-Centro Interdisciplinar de Estudos em     
Saúde 
-Pesquisas Interoperativas em Ciências    
Odontológicas e Médicas 
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