Magnifico Reitor da Universidade de UNICAMP, Professor Doutor José Tadeu Jorge
Sua Excelência a Ministra da Educação de Cabo Verde, Dra. Maritza Rosabal
Senhora Professora Doutora Rosario Sambo, em representação de Sua Excelência o
Senhor Ministro do Ensino Superior de Angola, Professor Doutor Adão do
Nascimento
Senhora Professora Doutora Eugenia Cossa, em representação de sua Excelência o
Senhor Ministro da Ciência e Tecnologia, Ensino Superior e Técnico Profissional de
Moçambique, Professor Doutor Jorge Olívio Penicela Nhambiu

Senhores Reitores, Senhores Presidentes, Senhores Vice-Reitores, VicePresidentes, Senhores Pró-Reitores
Senhores Directores Gerais, Inspectores-gerais, Secretários Gerais
Senhores Dirigentes
Senhores Docentes, Senhores Investigadores, Senhores Não Docentes
Senhores Conferencistas
Estimados Estudantes
Senhores Convidados
Meus Senhores e Minhas Senhoras
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Em nome da Direcção do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e Regiões
de Língua Portuguesa saúdo todos os Convidados e Participantes que se encontram
nesta 6ª Conferência da FORGES

Estamos muito felizes de poder estar de novo no Brasil e desta vez na UNICAMP.

A FORGES é uma rede ainda jovem, faz agora 5 anos. Foi criada a 16 Novembro de
2011.
Um tempo curto de vida, para uma rede com grande ambição: promover a partilha de
investigações, saberes e experiências sobre as Políticas e Gestão do Ensino Superior,
e dessa forma, dar o seu contributo para a vitalização de uma comunidade no
Espaço do Ensino Superior dos Países e Regiões de Língua Portuguesa.
Este Espaço envolve 8 países independentes e regiões, com cerca de 263 milhões
de pessoas, constituindo a Língua Portuguesa a quarta mais usada no planeta.
Podemos, e devemos, ter consciência do potencial estratégico de uma
Comunidade, com estes números, estas características e expressão geográfica.
No Espaço do Ensino Superior de Língua Portuguesa encontramos milhares de
Universidades e Instituições, onde em 2013 se registam mais de 8 milhões de
estudantes inscritos, numa progressão muito significativa nas últimas décadas.
A FORGES foi criada como resposta ao sentimento – partilhado por responsáveis e
estudiosos nos diferentes países – de que fazia falta uma plataforma que reunisse,
não só, a título individual, os interessados nas políticas e gestão do ensino
superior, quer ocupem cargos de governo nas Instituições de Ensino Superior
(Reitores, Presidentes), mas também aqueles desempenham funções dirigentes
e técnicas, ou desenvolvam como docentes e investigadores pesquisa e actuação
neste âmbito.
2

É a esta luz que adquire relevância o facto de a FORGES considerar nos seus
Estatutos a existência de sócios individuais, e também institucionais.
Como disse no início a FORGES é uma rede ainda jovem. Todavia, conta já com 362
sócios individuais e 42 sócios institucionais, distribuídos por Angola, Brasil, Cabo
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, Região Administrativa Especial de Macau,
S. Tomé e Príncipe e Timor-Leste.


Realizámos 5 Conferências Anuais em quatro continentes.



Publicámos 3 números da Revista FORGES e vamos lançar nesta conferência o
4.º Volume.



Editámos diversos números da nossa newsletter: InfoFORGES



Em 2013, numa perspectiva de aprender mutuamente e em co-formação,
iniciámos o programa de visitas de estudo na Universidade de Lisboa.



Demos os primeiros passos no lançamento da Academia FORGES, com um
diagnóstico de temáticas e de interesses.



Incentivámos a cooperação e articulação com outras redes, celebrando
protocolos com o GCUB (Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras), a
ANPAE (Associação Nacional de Política e Administração da Educação Brasil) e o FPAE (Fundo Português de Administração Educacional).

 Vamos assinar amanhã 2 novos protocolos com a - Associação Nacional de
Pós-graduação e Pesquisa em Educação do Brasil (ANPEd – Brasil) e - Sociedade
Lusófona de Goa (India)
Continuamos a procurar a melhor articulação com a AULP e CPLP, para, no âmbito das
respectivas vocações e desideratos, potenciar e densificar as relações no espaço de ensino
superior de língua portuguesa.
Tenho o gosto de informar que, apesar de múltiplas dificuldades, continuamos a
ter nesta nossa 6.ª Conferência uma participação muito expressiva num total de
190 pessoas: 10 de Angola, 126 do Brasil, 5 de Cabo-Verde, 4 de Macau, 11 de
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Moçambique, 30 de

Portugal, e 1 de Timor-Leste e pela primeira vez 1

participante de Goa.
Quero aqui registar com grande satisfação a presença de membros de Governo,
ou seus representantes. É um facto que prestigia e honra a FORGES, mas que
também nos dá um sinal de responsabilidade acrescida e de compromisso para
futuros projectos.
O tema da 6 .ª Conferência do Fórum da Gestão do Ensino Superior nos Países e
Regiões de Língua Portuguesa é
“PARA QUE /QUEM SERVEM A UNIVERSIDADE E AS INSTITUIÇÕES DO

ENSINO SUPERIOR?
BALANÇOS, PROPOSIÇÕES E DESAFIOS ACERCA DO PAPEL DAS IES NO
SÉC XXI"”.
Corresponde a um desafio que a FORGES e a UNICAMP quiseram fazer à
Comunidade do Espaço do Ensino Superior de Língua Portuguesa, levando a
discutir qual a Missão das Instituições de Ensino Superior neste Século XXI.
Na sua substância, configura um tema nuclear na agenda das nossas
preocupações institucionais.
A FORGES está muito honrada pelo conjunto de oradores que conseguiu trazer à
sua 6.ª Conferência.
A Conferência Inaugural estará a cargo do Professor Catedrático da Faculdade de
Letras da Universidade de Lisboa, o filósofo José Barata-Moura, Reitor
Universidade de Lisboa entre 1998-2006, que irá fazer reflectir sobre “A MISSÃO
DA UNIVERSIDADE.”
Por sua vez, a Conferência de Encerramento será proferida por uma figura
destacada da Educação no Brasil, o Professor Doutor José Dias Sobrinho,
Professor Titular Aposentado da UNICAMP, que irá abordar na próxima 4.ª feira
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o tema “AUTONOMIA, FORMAÇÃO E RESPONSABILIDADE SOCIAL: FINALIDADES
ESSENCIAIS DA UNIVERSIDADE”.
Vamos ter hoje e amanhã 3 Painéis Principais, onde 12 Oradores e Moderadores
abordarão os seguintes Temas:
PAINEL 1 | Os Múltiplos Desafios da Reafirmação e Renovação da Missão das
Instituições de Ensino de Superior
PAINEL 2 | Os Contributos do Ensino Superior face aos novos Desafios Societais
PAINEL 3 | Sustentabilidade, Inovação e Internacionalização na Educação
Superior
Teremos ainda um Painel Especifico sobre a Cooperação Académica entre China
e Países de Língua Portuguesa
Haverá também diversas 127 Comunicações, distribuídas por 6 Eixos Temáticos
e por 6 Sessões Especiais, que decorrerão no dia 29, de manhã e de tarde.
Peço a todos que correspondam aos tempos destinados às intervenções para que
possamos cumprir os nossos horários com algum rigor.
Teremos ainda a oportunidade de promover o lançamento do n.º 4 da REVISTA
FORGES no dia 29/11.
Dia 29/11, vamos ter o Jantar Social da 6.ª Conferência no ESPAÇO SUPREMO,
onde poderemos confraternizar e ter um momento de convívio, porque as REDES
também são de afectos.
Dia 30/11 terá lugar a Assembleia Geral da FORGES, onde para além da
apreciação do relatório de gestão e contas, se perspetivará o local da 7.ª
Conferência em 2017.
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Para a concretização desta 6.ª Conferência foram fundamentais alguns contributos
e por isso gostaria de agradecer em nome da Direcção da FORGES a um conjunto
de instituições e personalidades, que pelo seu apoio e interesse tornaram possível
esta 6.ª Conferência da FORGES.
- à Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP, na pessoa do seu Reitor
Professor Doutor José Tadeu Jorge, que nos apoiou de forma fraterna ao longo da
preparação deste nosso evento.
- GRUPO GESTOR DE BENEFÍCIOS SOCIAIS – UNICAMP
- CENTRO CULTURAL DE INCLUSÃO E INTEGRAÇÃO SOCIAL da UNICAMP
- e, à Universidade Estadual de Santa Cruz (Ilhéus Brasil) pela edição e publicação da
Revista FORGES
Permitam, também, que agradeça de forma muito empenhada aos elementos da
Comissão Organizadora da Conferência:
Da parte da UNICAMP
- ao Chefe de Gabinete do Reitor, Prof Doutor Cesar Montagner
- à Professora Doutora Milena Pavan
- E da parte da FORGES, os membros da sua Direcção , da Assembleia Geral e do
Conselho Fiscal, que apoiaram na preparação e divulgação da conferência.
- à Comissão Cientifica da 6.ª Conferência
- ao Professor Doutor Jorge Bento, que foi “Embaixador da FORGES” junto da
UNICAMP
- Aos Oradores e Moderadores da Conferência, que tão generosamente aceitaram de
imediato participar
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- Finalmente a toda a equipe da UNICAMP que esteve na co-organização da 5.ª
Conferência: Ana Paula Montagner, Ludmila Favero – na Reitoria; ao Sector Informática
ao Denilson Pereira e ao Sérgio Simionato, e à restante equipa da UNICAMP que
trabalhou para que esta conferencia se realizasse.
- Ao Secretariado Técnico da FORGES: Dra. Ana Paula Caras-Altas, Pedro Santos e
Rui Santos,
que foram imprescindíveis na organização e na montagem de todo o apoio à
Conferência, o meu agradecimento pessoal e institucional.
Desejo a todos e a todas que estes dias em Campinas sejam muito produtivos e de
saudável convívio, permitindo criar laços de trabalho, mas também de afectos e
cumplicidades entre todos os participantes.
Pela sua parte, a FORGES continuará a promover a cooperação desta comunidade
de interessados nas políticas e gestão no Espaço do Ensino Superior de Língua
Portuguesa.
Temos vindo a crescer… Sim, mas o fortalecimento da FORGES tem que
prosseguir.
Contamos com todos vocês para atingir esse objetivo!
Muito obrigada
Campinas, 28 de Novembro de 2016
Luisa Cerdeira
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