
Porto Alegre/RS, 25 de outubro de 2022.

CONVOCAÇÃO 006/2022 - Conselho de Representantes

Aos Membros do Conselho de Representantes,

Vimos por meio deste, encaminhar a Vossa Senhoria convite para participar XIX

Congresso Brasileiro de Ensino Superior a Distância (ESUD) e VIII do Congresso Internacional

de Educação Superior a Distância (CIESUD), que neste ano está sendo realizado em parceria

com o evento CIET:EnPET (Congresso Internacional de Educação e Tecnologias/Encontro de

Pesquisadores em Educação e Tecnologias), na cidade de São Paulo - SP.

Os eventos acontecerão na Universidade Presbiteriana Mackenzie, localizada no

endereço Rua da Consolação, 930 - Consolação, São Paulo - SP, CEP 01302-907.

Neste ano, a temática que vai nortear as discussões sobre “Educação Híbrida:

Resiliência, Equidade e Sustentabilidade”.

A Reunião ordinária do Conselho de Representantes Institucionais (CR) será presencial

e será realizada no dia 15/11/2022 com início 08:00 horas (hora de Brasília), no Auditório

Mack-Graphe, tendo como pauta os seguintes itens:

● Realizações da UniRede;

● Fala dos representantes UniRede;

● Apresentação das ações dos Grupos de Trabalho (GT’s) UniRede;

● Informe sobre o ESUD 2023;

● Candidaturas - ESUD/CIESUD 2025;

● Outros assuntos considerados pertinentes.

A Assembleia Geral Ordinária da UniRede também presencial, terá início às 10:00

horas (hora de Brasília) do dia 15/11/2022, no Auditório Mack-Graphe, tendo como pauta os

seguintes itens:

● Prestação de contas;

● Abertura de período para proposição de alterações regimentais;

● Outros assuntos considerados pertinentes.

No momento em que encaminhamos a convocatória para Reunião do Conselho de

Representantes, reiteramos a importância dos membros do Conselho de Representantes a

estarem presentes na programação do XIX ESUD e CIESUD, que evento que terá etapas que

acontecerão em período virtual e presencial, no período de 31/10 a 15/11 de 2022, tendo
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como tema principal “Educação Híbrida: Resiliência, Equidade e Sustentabilidade” conforme

publicado no seguinte endereço: https://ciet.ufscar.br/.

Desde já agradecemos a presença de todos com votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Elisa Tuler de Albergaria

Presidente da Associação Universidade em Rede (UniRede)
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