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A diretora de Relações Internacionais da  UFVJM, Orlanda Miranda Santos, participou no
período de 9 a 12 de  setembro do evento Camino a Fiesa 2020, na Argentina, como uma ação
do  projeto de capacitação Erasmus + (E +), o projeto Caminos, envolvendo  universidades e
associações de cinco países da América Latina e da  Europa.

  

Segundo a diretora, o objetivo da sua  presença no evento foi participar do debate e do
planejamento da agenda  temática da Feira Internacional de Ensino Superior (Fiesa), que
ocorrerá  em Mar del Plata, Argentina, em 2020, além de ampliar o conhecimento  sobre
recursos sustentáveis e parceiros internacionais, a fim de  melhorar o desenvolvimento e a
expansão da UFVJM pelo mundo.

  

Os objetivos do evento Camino a Fiesa 2020 são:

    
    -  Promover os resultados/planos para todos os projetos Erasmus + que  atualmente lidam
com questões relacionadas à internacionalização, como  reconhecimento de estudos, gestão
de escritórios internacionais e  serviços para estudantes, internacionalização de currículos, 
internacionalização de pesquisas, reconhecimento, internacionalização de  pesquisas;   
    -  Discutir sinergias entre esses projetos, outras iniciativas  internacionais e como seus
resultados podem ser utilizados de maneira  comum na região e na construção de pontes entre
a Europa e a América  Latina;   
    -  Discutir a sustentabilidade dos resultados dos projetos E + e possíveis contribuições para
o futuro do programa E +;   
    -  Discutir o desenvolvimento do Espaço Latino-Americano de Ensino  Superior
(ENLACES)/cooperação no marco político da União  Europeia-América Latina.   
    -  Promover os resultados do projeto Caminos e suas implicações para a  gestão
universitária da mobilidade e a cooperação entre universidades e  associações
latino-americanas na internacionalização do setor de ensino  superior;   
    -  Discutir as contribuições dos projetos de E + para a conferência Fiesa 2020.  
    -  Discutir como a Fiesa pode promover e utilizar projetos de E +.  
    -  Contribuir para o desenho do programa da Fiesa.  

  

O projeto Caminos acredita que a única maneira de gerar resultados  sustentáveis e garantir
um impacto adequado dos projetos do projeto  Erasmus +, tanto em nível institucional quanto
político, é gerar  sinergias, compartilhar experiências e resultados e unir forças sempre  que
possível. Por esse motivo, o projeto apoia os organizadores do  Caminos a Fiesa 2020,
integrando o seu evento final no programa e  convidando todos os coordenadores Erasmus +
que desejem participar nas  discussões.
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Acesse as fotos do evento aqui
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https://photos.google.com/album/AF1QipNjsW5LQW_4K2s5UWiMbSBAZW_HLr_VgJcENdo

