




PROPÓSITOS DA  CRES

Consertar a Declaração e Plano de Ação sobre a Educação 

Superior na América Latina e no Caribe na perspectiva do 

desenvolvimento humano sustentável e o compromisso com 

sociedades mais justas e igualitárias, ratificando a 

responsabilidade dos Estados de garantir a Educação Superior 

como bem público e direito humano e social.



OBJETIVOS

• Reflexionar sobre o desenvolvimento da Educação Superior no

último decênio, o estado atual e os desafios por vir reconhecendo

as iniquidades sociais da região, no contexto de profundas

mudanças sociais e culturais que vive a humanidade.

• Analisar o sentido das políticas universitárias contemporâneas e

as estratégias dos sistemas de educação superior na América

Latina e no Caribe, considerando os alinhamentos de qualidade,

compromisso e inclusão social, diversidade cultural e

internacionalização, para enfrentar os objetivos e desafios do

Século XXI.



• Promover com o compromisso e a responsabilidade dos atores

participantes na Declaração e Plano de Ação como instrumentos

orientadores para os governos, as instituições de educação superior

e outras organizações da sociedade, que garanta o

desenvolvimento sustentável da Educação Superior como bem

público, direito social universal e responsabilidade do Estado.

• Refletir sobre o legado da Reforma Universitária de Córdoba de

1918 resinificando o compromisso com uma universidade

autônoma, crítica, democrática, participativa, com liberdade

acadêmica e uma visão latino-americana sensível aos

requerimentos das nossas sociedades, como quadro de referência

para construir uma Educação Superior aberta à cooperação e da

integração da América Latina e do Caribe, para atingir um futuro de

prosperidade e bom viver para nossos países.

OBJETIVOS



COMITÊ EXECUTIVO

UN de Córdoba

• Hugo Juri
• Francisco Tamarit
• Mirian Carballo

• Martín Quadro

CIN

• Rodolfo Tecchi
• Guillermo Tamarit
• Daniel Pizzi
• Ernesto Villanueva
• Jorge Calzoni
• Mario Ricardo Sabbatini
• Gustavo Tripaldi

IESALC

• Pedro Henríquez Guajardo
• Elizabeth Sosa
• Débora Ramos
• Ayurami Rodriguez
• José Antonio Quinteiro
• Yuliana Seijas
• Edreis Jaspe

SPU

• Albor Cantard
• Marina Larrea
• Anahí Astur



 O papel estratégico da Educação Superior no desenvolvimento

sustentável da América Latina e do Caribe

 A Educação Superior como parte do sistema educativo na América

Latina e no Caribe.

 A Educação Superior, diversidade cultural e interculturalidade na

América Latina e no Caribe.

 A Educação Superior, internacionalização e integração regional da

América Latina e do Caribe.

EIXOS TEMÁTICOS



 O papel da Educação Superior frente aos desafios sociais da 

América Latina e do Caribe.

 A investigação científica e tecnológica e a inovação como motor do 

desenvolvimento humano, social e econômico da América Latina e 

do Caribe.

 Há 100 anos da Reforma Universitária de Córdoba.

EIXOS TEMÁTICOS


