Segunda Circular
III Conferência Regional de Educação Superior - CRES 2018
O Instituto Internacional da UNESCO para a Educação Superior na América Latina e no
Caribe (UNESCO-IESALC), em conjunto com a Universidade Nacional de Córdoba (UNC), o
Conselho Interuniversitário Nacional (CIN) e a Secretaria de Políticas Universitárias (SPU)
do Ministério de Educação de Argentina anunciaram em julho de 2017 a toda a
comunidade acadêmica da região a preparação da III Conferência Regional de Educação
Superior (CRES 2018), a ser realizada na cidade argentina de Córdoba, de 11 a 15 de junho
de 2018.
Com a participação das instituições que conformam os sistemas de educação superior (ES)
da região, a CRES 2018 será um encontro global de caráter regional que congregue a todos
os atores para formular propostas e alinhamentos de ação que consolidem a educação
superior como um direito humano e universal, um bem público e social estratégico e uma
responsabilidade e dever dos Estados. Na ocasião, a Conferência Regional coincide com a
celebração do primeiro centenário da Reforma Universitária de Córdoba de 1918, o qual
nos motiva a especialmente convidá-los a participar também dos festejos acadêmicos e
populares previstos para o dia 15 de junho pelas autoridades da UNC.
Atividades preparatórias
Em maio de 2017, a CRES deu início à sua agenda de atividades preparatórias com o
objetivo de elaborar a declaração e o roteiro para a formulação do plano de ação, ambos
instrumentos normativos da UNESCO, que orientarão a integração e o fortalecimento da
educação superior regional de cara aos enormes desafios que enfrenta a região.
Na etapa preparatória foram definidos eixos temáticos, foram designadas as equipes
técnicas correspondentes, foram executados fóruns virtuais, reuniões técnicas entre os
coordenadores dos eixos temáticos, assim como encontros preliminares regionais que
consolidaram o marco conceitual até a versão propositiva do documento temático da
CRES 2018. Finalmente, o Comitê Executivo, tendo assistência da equipe de assessores da
IESALC e da UNC, atingindo os detalhes logísticos próprios de um encontro desta
importância e dimensões.
Em seu interesse por velar pelos princípios de participação, inclusão, diversidade, e
regionalização, a organização da CRES convidou a atores da ES na região a enviar suas
indicações, tal como se informou no VIII Encontro de Redes e Conselho de Reitores
realizado na cidade brasileira de Porto Alegre em agosto de 2017.
A CRES 2018 avança na coordenação da Coleção CRES 2018 com 11 propostas editoriais
que reúnem as opiniões, visões e indicações dos mais variados atores regionais da ES,

compêndio que será uma referência conceitual da ES da região e que será apresentado
durante a Conferência.
Programação em Córdoba e inscrições
A programação da III CRES 2018 contará com atividades plenárias a cargo de destacados
conferencistas, simpósios simultâneos, mesas de trabalho e análises, assim como
exposições da UNESCO. Os presentes poderão disfrutar de um conjunto de atividades
culturais e festejos populares no campus da UNC e em toda a cidade. O programa conclui
no dia 15 de junho com o ato central dos festejos comemorativos da Reforma de 1918, a
cargo da UNC.
O público interessado em estar presente na III CRES pode se inscrever eletronicamente
desde o dia 15 de fevereiro de 2018 através do formulário de inscrição, e
simultaneamente escolher um dos simpósios de sua preferência. A inscrição é obrigatória
para todos os participantes e será realizada exclusivamente através da
plataforma www.cres2018.org. É importante destacar que, por razões logísticas, cada
simpósio terá vaga limitada. Todas as atividades da programação da CRES 2018 são de
livre participação. Na página também encontrarão informação sobre os hotéis disponíveis
em Córdoba. Os custos de traslado e estada correm por conta dos participantes, sem
exceção.
A III CRES 2018 espera contar com uma numerosa concorrência de toda a região e terá
como sede a Universidade Nacional de Córdoba.
Esperamos contar com sua participação.
Em representação do Comitê Executivo,
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