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O presidente da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes/MEC), 
Jorge Guimarães, participou ontem, 7, de um encontro com o presidente do Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico, Theodor Berchem, em Bonn. A instituição é uma das principais parceiras 
do Brasil na área de pós-graduação e a reunião serviu para intensificar os programas de bolsas 
entre os dois países.  
 
Na série de encontros com representantes do governo e instituições alemãs, que iniciou na 
semana passada, Guimarães falou, em Berlim, sobre a reforma da educação superior brasileira. A 
apresentação, na sede do Conselho de Reitores das Universidades Alemãs, fez parte da 
programação do seminário binacional sobre os programas de intercâmbios de pós-graduação 
realizados entre os dois países.  
 
“O processo da reforma universitária no Brasil compreende um conjunto de ações que deverá 
abranger não apenas as universidades, mas também as demais instituições do sistema de ensino 
superior do País, incluindo faculdades particulares, centros universitários e centros de ensino 
tecnológico, tendo em vista, sobretudo, o papel do ensino na formatação do projeto nacional e o 
interesse público”, disse. Jorge Guimarães destacou ao público alemão, que o governo brasileiro 
tem realizado debates sobre o assunto com diversos segmentos e com a participação de entidades 
ligadas ao ensino do terceiro grau.  
 
Já no fim de semana foi assinado um novo termo de cooperação técnico-científico entre os dois 
países. “Com isso iremos concretizar a ampliação de programas que existem com o governo 
alemão, como treinamentos na área de pós-graduação e ainda intensificar o intercâmbio”, 
destacou.  
 
A missão brasileira, liderada pelo president e da Capes, está na Alemanha a convite do Conselho 
de Reitores das Universidades Alemãs e participa de uma série de encontros com representantes 
do governo e de instituições de ensino locais. 
 
O grupo é composto pelos presidentes do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, 
Manasses Fonteles, da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 
Superior (Andifes), Ana Lúcia Gazzola, e pelos reitores Paulo Speller (UFMT), José Hennemann 
(UFRGS), Amaro Lins (UFPE), Milca Pereira (UFGO), Jader de Moraes (UECE). E ainda pelo 
coordenador-geral de Cooperação Internacional da Capes, Benício Schmidt.  
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