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Uepa e Universidade da Guiana debatem parcerias acadêmicas

Anterior Próximo

Professores da graduação e pós-graduação da Universidade do Estado do Pará
(Uepa) reuniram-se com professores da Universidade da Guiana para discutir
estratégias de beneficiamento da comunidade acadêmica de ambas instituições.
A reunião ocorreu na sala 3 do bloco VI, seguida de uma visita ao Herbário, no
Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE), na última quinta-feira, 28 de
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novembro.
A Universidade da Guiana fica localizada na Guiana Francesa, costa nordeste da
América do Sul, região ultramarina da França. Em 2016, um acordo de
cooperação entre a Uepa e a Universidade da Guiana foi assinado com o objetivo
de promover relações de cooperação através do intercâmbio de estudantes,
professores, pesquisadores e técnicos-administrativos. Segundo a coordenadora
de Relações Internacionais da Uepa, professora Luzia Jucá, essa é mais uma
oportunidade de internacionalizar a Universidade. “As instituições de ensino
superior podem se internacionalizar basicamente de duas maneiras: indo para
fora, mandando seus alunos e professores através da mobilidade ou recebendo
estudantes. Essa reunião é importante para pensarmos em estratégias para
realizar isso”, disse.
O representante da Universidade da Guiana, professor Rosuel Lima Pereira, e
mais dois professores da Universidade da Guiana explicaram os objetivos da
Instituição com o Brasil. “Queremos integrar a Universidade ao território da
Amazônia . O intuito é se aproximar do Estado do Pará através da Uepa, isso é
muito importante para gente já que temos essa ligação do turismo e de pessoas
que vão pra Guiana do Pará”, explicou.
Um dos pontos destacados na reunião foi que a grande dificuldade da mobilidade
é os alunos de fora não falarem português. “É importante a Uepa se preparar
para oferecer cursos da nossa língua aos interessados, pois receber alunos
estrangeiros é uma oportunidade fantástica”, contou professora Luzia Jucá.
Além disso, foi ressaltado a afinidade entre as duas Universidades, que têm
temas de estudos parecidos. O Diretor de Desenvolvimento a Pós-Graduação da
Uepa, professor Seidel Santos, destacou as possibilidades de intercâmbio na
graduação e pós-graduação. “Há duas opções: através do Programa Nacional de
Cooperação Acadêmica (Procad), que é uma bolsa destinada ao pesquisador
visitante do país e o projeto Programa Jovem Talento destinado aos brasileiros
que residem no exterior”, explicou.
A coordenadora do Grupo de Pesquisa em Educação e Meio Ambiente
(Grupema) da Uepa, professora Maria das Graças da Silva, ressaltou quais ações
devem ser colocadas em prática para que a parceria entre as duas Universidades
avance. “Já temos o protocolo, mas devemos criar oportunidades reais de
execução deste acordo. As possibilidades concretas são as realizações de três
seminários debatendo a cultura material e imaterial dos países, outro sobre
indígenas e educação de gênero”, disse .
Além disso, a professora falou também junto com a coordenadora do Programa
de Pós-Graduação em Educação (PPGED) da Uepa, professora Ivanilde
Apoluceno, sobre a participação de professores em bancas de defesa de pósPage 2 of 3
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graduação, caracterizando um intercâmbio de curta duração; cursos de verão,
que possibilitariam explorar os idiomas; além do contato entre turmas através de
conferências via vídeo, utilizando a tecnologia a favor do ensino.
A professora Flávia Lucas, coordenadora do Herbário da Uepa, apresentou o
acervo do espaço e ressaltou a possibilidade de parceria através da doação de
amostras em duplicata do Herbário para Universidade da Guiana, com objetivo de
fomento de uma coleção biocultural. “O acervo do Herbário tem mais de 15 anos
destinado a coleta das amostras de comunidades tradicionais e, além de ter
muita relação com materiais da Amazônia brasileira, é um local que também
auxilia na formação de professores”, explicou.
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