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2- DADOS PESSOAIS

Nome:

Marco Antonio Rodrigues Dias

Filiação:
31.03.2012)

José Rodrigues Dias (falecido em 2001) e Anna Rosa Paiva Dias (falecida em

Naturalidade: Rio de Janeiro- RJ- Brasil- 17.12.1938
Nacionalidade: Brasileira
Estado civil:
Esposa:

Casado
Sonia Telles Horta Rodrigues Dias (03.04.1942)

Filhos:
Paulo Henrique Horta Rodrigues Dias (05.02.1969), casado com Florence
Xavière Dias (três filhos: Matthieu, Raphaël, Alexandre); Raquel Roldanus Dias
(03.07.1971), casada com Jan Roldanus (dois filhos: Marco e Luis); Elisa Horta Rodrigues
Dias (29.07.1979) - (duas filhas: Ilana e Mia).
Consultor internacional no campo do ensino superior, tendo colaborando, entre 2010 e
2011, com a implantação da Unilab, a universidade criada pelo Presidente Lula para estimular
a cooperação entre Brasil e África; estudante nos anos cinqüenta, jornalista profissional nos
anos sessenta, diretor da Divisão de Ensino Superior da UNESCO de 1981 a 1999;
conselheiro especial do reitor da UNU e representante da UNU em Paris de 2000 até 2009,
colaborador da UOC em Barcelona.

Endereços atuais:
-na França: 36, Rue Ernest Renan, 92.190- Meudon – e-mail: mrodriguesdias@gmail.com
-no Brasil: Rua Coronel Augusto Lourenço, 138, apto. 401- B - Cabo Frio- RJ –
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3- DADOS PROFISSIONAIS COMO JORNALISTA (ANOS 60)

-Repórter de “O Diário” – Belo Horizonte (março de 1960 a fevereiro de 1961).
-Repórter de “Última Hora”, edição mineira (fevereiro de 1961 a março de 1962)
.-Membro da equipe fundadora do “Correio de Minas”, editor de política local e
regional (março de 1962 a abril de 1963)
-Editor de política regional e nacional do “Diário de Minas” (abril de 1963 a agosto de
1963), na época vinculado ao Jornal do Brasil (Rio)
-Diretor da “Folha de Minas” (janeiro a 31 de março de 1964).
-Secretário (editor) de redação do “Diário de Minas” (abril a julho de 1964)
-Redator (copy-desk) de “Última Hora” de São Paulo (agosto a dezembro de 1964)
-Redator-secretário (editor) de “Última Hora” de São Paulo (janeiro de 1965 a
fevereiro de 1966)
-Diretor da “Rádio Jornal de Minas” (outubro de 1968 a março de 1970)
-Neste período (anos sessenta), foi igualmente colaborador de “Binômio” de Belo
Horizonte, “Brasil Urgente” de São Paulo; diretor de “Tribuna Universitária”, órgão
do DCE da Universidade Federal de Minas Gerais, publicado como encarte de
“Binômio” (1961-1962) e redator-chefe do quinzenário “Ação Popular” (1962).
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4- OUTRAS FUNÇÕES NOS ANOS SESSENTA
-Assessor Parlamentar do Ministério da Educação e Cultura de setembro a novembro
de 1963 (Ministro Paulo de Tarso Santos, governo de João Goulart)
-Membro do Escritório de Advocacia “Lauro Bueno de Azevedo” (agosto de 1964 a
setembro de 1966)
-Bolsista do governo francês e curso de pós-graduação na França (outubro de 1966 a
julho de 1968)
-Professor titular visitante da Fundação Universidade de Brasília em setembro e
outubro de 1969
-Assistente, a título benévolo, do reitor da Universidade Católica de Minas Gerais
(1969)
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5 – DADOS FUNCIONAIS NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA – UNB
-Data de admissão: 04.03.1970
-Licenciado entre 0l-10-81 até a aposentadoria
-Aposentado, proporcionalmente, a partir de 25.07.1995
-Progressão funcional:
-03.70 a 09.70 - professor colaborador 3-DE
-09.09. 1970 a 10.72- professor assistente 3- DE
-14.10.72 a 10.75- professor adjunto 1-DE
-10.75 a 10.78- professor adjunto 2-DE
-10.78 a 1993- professor adjunto 3-DE
-1993 -

professor titular

-1995- (25.07.1995) – Aposentado

-Funções administrativas e comissionadas:
-04.70 a 07.72 - membro da Câmara de Extensão
-03.70 a 07.72 - chefe do Departamento de Comunicação
-04.70 a 05.80 - membro do Conselho de Ensino e Pesquisa
-07.70 a 09.70 - membro da Comissão sobre Fundos de Pesquisa e Extensão
-03.71 a 07.72 - membro da Congregação de Carreira do Curso de Comunicação
-07.72 a 05.76 - Decano de Extensão e Presidente da Câmara de Extensão
-05.76 a 05.80 - Membro do Conselho de Administração da UnB
-07.76 a 01.77 - Presidente do Conselho Editorial da Editora da da UnB
-05.76 a 05.80 - Vice-Reitor
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6 - DADOS FUNCIONAIS NA UNESCO
-01.10.81 a 28.02.99 - Diretor da Divisão de Ensino Superior (que, neste período,
chamou-se também Divisão do Ensino Superior e de Formação do Pessoal de
Educação e Divisão do Ensino Superior e Pesquisa) sendo responsável pela
coordenação das atividades temáticas nos campos específicos da divisão. Era
encarregado de supervisionar ou de elaborar documentos relativos à política e
programas da UNESCO no campo do ensino superior, bem como propostas para
pronunciamentos do Diretor Geral ligados a este tema. Era responsável pelas
propostas feitas pelo Secretariado da UNESCO no campo do ensino superior e,
durante largo período, sobre formação de pessoal da educação, inovação, tecnologia,
ensino a distância e pesquisa em educação. Era responsável pela execução dos
programas aprovados nestes campos. Os documentos de base eram os Planos a Médio
Prazo (cada seis anos) e os Programas e Orçamento bianuais. Era supervisor geral da
execução do que se referia ao ensino superior no programa ordinário e no programa de
participação, assim como dos projetos extra-orçamentários, das publicações, das
reuniões sob a responsabilidade da divisão. Exemplo de publicações: diversos
documentos como "Policy Paper for Change and Development in Higher Education"
(publicado em inglês, francês, espanhol, russo, árabe, chinês, japonês e português)
(1995) e "Open and Distance Learning" publicado em 1997. Era responsável por
ações ou programas conjuntos, no domínio do ensino superior, com diversas
organizações governamentais internacionais (ONU, UNU, OIT, OMS etc) e com
organizações não governamentais especializadas no ensino superior como a
Associação Internacional de Universidades. Responsável, juntamente com D.
Chitoran, pela elaboração da concepção do programa UNITWIN/Cátedras UNESCO,
tendo assegurado a supervisão de sua implementação até a data em que se aposentou,
em 1999. Foi o principal organizador da Conferência Mundial sobre Educação
Superior realizada em Paris, em outubro de 1998, com a participação de quase cinco
mil pessoas e representantes de mais de 180 países. Ocupando este cargo, exerceu
ainda as seguintes funções:
-supervisão da implementação do programa sobre o ensino superior em todas
as regiões, em particular as que estavam sob responsabilidade do Centro
regional para o ensino superior na Europa (Cepes –Bucareste) e na América
Latina e Caribe (CRESALC- Caracas)
-representante da UNESCO no Conselho da Universidade das Nações Unidas
em Tóquio de 1982 a 1999 e da Universidade para a Paz, em Costa Rica, de
1982 a 1987
-Membro do Conselho Universitário da Universidade de Paris XIII, de 1983 a
1989, e da Universidade de Paris VII (1984).
-supervisão da implementação das convenções regionais
reconhecimentos de títulos e diplomas em seis regiões do mundo

sobre

-responsável, durante vários anos, pelo funcionamento do Comitê Intersetorial
sobre o Ensino Superior
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-Assistente do Diretor Geral para a Educação (interino) em diversas ocasiões,
na ausência do titular.
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7– VÍNCULOS CONTRATUAIS COM A UNIVERSIDADE DAS
NAÇÕES UNIDAS - UNU
Com base no escritório da UNU, em Paris, na UNESCO, assessor especial do reitor
desde a segunda parte de 1999 até junho de 2009, para exercer as seguintes funções:
-assistir o reitor da Universidade das Nações Unidas no que diz respeito ao
seguimento da Conferência Mundial sobre o Ensino Superior, em particular no
que se refere à plataforma para o ensino superior estabelecida pelo Diretor
Geral da UNESCO. Esta responsabilidade implicava representar o reitor em
sua qualidade de membro ex-officio desta plataforma
-assessorar o reitor em matérias referentes ao seguimento da CMES e fornecer
assistência no seguimento de questões ligadas ao programa UNITWIN/
Cátedras UNESCO, particularmente com respeito a cátedras que tratassem do
seguimento de decisões da CMES.
-assessorar o reitor em outras questões de natureza institucional, incluindo
atividades exploratórias com vistas à criação de RTC/P na América Latina.
-Designado representante da UNU junto à UNESCO a partir de 1º de janeiro de 2006,
desligou-se da UNU, por iniciativa própria, a pedido, a partir de junho de 2009.
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8- VÍNCULOS CONTRATUAIS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES

•

•
•

•
•

•

Contrato com a Universitat Oberta de Catalunya (de novembro de 2001 a
outubro de 2005) –UOC- Barcelona, para exercer um assessoramento para a
definição, aplicação e avaliação contínua de um modelo de internacionalização de
la UOC, estabelecendo planos de ação dirigidos a áreas geográficas regionais, em
particular Ibero América, em organizações e ou associações de caráter
supranacional e regional.
Colaboração com a UNILAB – Em 2010 e 2011, colaborou com o reitor Paulo
Speller e com a equipe de implantação da UNILAB – Universidade de integração
com a África de expressão portuguesa, sediada em Redenção, Ceará.
Professor visitante responsável pelo módulo “Políticas de Educación Superior” no
Curso IGLU Cono SUR 1999 e 2000, da Organização Universitária
Interamericana, em Buenos Aires, Argentina, organizado pelas Universidades El
Salvador y Nacional de Luján.
Professor visitante em curso de verão da Universidade Complutense de Madrid
(1995)
Professor visitante da Universidad de Cádiz, Espanha (2009/2010), como docente,
em 2009, no máster universitário em "orientación y Evaluación Socioeducativas",
organizado pela Facultad de Ciencias de la Educación, en la asignatura "Agentes,
Instrumentos, Estrategias y marco de la cooperación al desarrollo de la acción
humanitaria", desenolvendo o tema "Universidad y desarrollo de la acción
humanitaria". Em março de 2010, participou como profesor, em três módulos em
programas de master: dia 17- módulo sobre "diálogo de civilizações" em programa
coordenado pelo Professor Antonio Ruiz Castellanos, no máster sobre "Cultura de
paz, conflitos, educação e direitos humanos; dia 22, no módulo sobre globalização,
educação e desenvolvimento no máster sobre "orientação e avaliação sócieducativa, coordenada pelo Professor Fèlix Ângulo e, no dia 23, no módulo sobre
cooperação para o desenvolvinento, gestão de conflitos e situações de emergência
e ajuda humanitária," no máster sobre "Inovação e Pesquisa em cuidados de
saúde".
Participação, como conferencista e professor, em um sem número de congressos,
seminários e cursos em instituições em todos os continentes, desde 1999.
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9 – FORMAÇÃO ACADÊMICA
a) Cursos Principais
Curso

Grau obtido

Período

Domínio/Instituição/local

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Comunicação

3ème Cycle

10/66 a 07/68

-Comunicação/Universidade

de

Paris
Direito

Bacharelado

03/60 a 12/64

-Direito/ Universidade Federal de Minas
Gerais

Filosofia

Certificado

- 03/56 a 12.58

Seminário Arquidiocesano de
São José – Rio de Janeiro- RJ- Brasil

b) Seminários e cursos de especialização, aperfeiçoamento e extensão
-Seminários do Centro de Comunicação de Massas –CECMAS- da VI Seção
da Escola Prática de Altos Estudos da Universidade de Paris- 10.67 a 04.68
-Ciclo de Estudos sobre Problemas Econômicos e Sociais da Produtividade,
promovido pela Faculdade de Direito e pela Revista Brasileira de Estudos
Políticos da Universidade Federal de Minas Gerais durante o mês de abril de
1960, a cargo dos professores Fernando Henrique Cardoso, Octávio Ianni,
Douglas Teixeira Monteiro, Paulo Singer e eng. Salomão Schattan.
-Ciclo de Estudos sobre Problemas Agrários do Brasil- Junho de 1960Faculdade de Direito da UFMG e Revista Brasileira de Estudos Políticos da
Universidade Federal de Minas Gerais, a cargo do Sr. René Ballivian, professor
da Universidade de Buenos Aires e alto funcionário da OEA.
-Curso de Literatura Brasileira (um semestre) – 1959- Academia Mineira de
Letras – Belo Horizonte- Minas Gerais
-Curso Prático de Jornalismo- Universidade Católica de Minas Gerais – 08.59
a 11.59 (com aproveitamento e direito a contratação por "O Diário")
-Curso de 4o. ano de Língua Francesa com a menção “bien” – da Associação
de Cultura franco-brasileira (Aliança Francesa) de Belo Horizonte- Ano escolar
de 1959
-Curso de Taquigrafia Sistema de Ensino Galesta- Belo Horizonte- 1960
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-Viagem de estudos à Alemanha, organizada por associações de amizade
franco-germânicas para alunos do Instituto Francês de Imprensa da
Universidade de Paris, para contactos e discussões com organismos de
comunicação e entidades de formação no campo da comunicação em
fevereiro/março de 1967.
-Estágio sobre Comunicação Visual em Boulouris, França, sob a supervisão
de Littoz-Baritel, organizado pela Associação Peuple et Culture, em julho de
1967
-Colóquio Internacional sobre Pesquisa nos Meios de Comunicação nos países
em desenvolvimento- Centro Internacional de Ensino de Jornalismo da
Universidade de Estrasburgo e UNESCO- 3 a 5 de Julho de 1967
-Participação em programa de intercâmbio cultural nos Estados Unidos,
organizado pelo Governmental Affairs Institute) visitando 12 universidades
norte-americanas, entre elas, a da Florida em Gainesville, San Antonio, no
Texas, Universidade de Stanford, Universidade de Berkeley, Universidade de
Minneapolis, Universidade de Minnesota em Madison, Wisconsin,
Universidade de Illinois, School of Public Communications da Universidade de
Boston, Universidade de Harvard em janeiro/fevereiro de 1972
-Participação em um debate sobre cooperação internacional e sobre ação das
ONGs no Canadá e na América Latina, organizado pela CIDA Agência
Canadense para o Desenvolvimento Internacional no dia 17 de fevereiro de
1972 (resultado: acordo de cooperação para o desenvolvimento do curso de
comunicação na UnB)
-Participação no Seminário para diretores de televisão educativa da América
Latina, de 5 a 30 de junho de 1972, na República Federal da Alemanha
(Mainz, Berlin, Munique), sob patrocínio e organização do Instituto de
Solidariedade Internacional da Fundação Konrad Adenauer (Bonn, Alemanha)
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10 – EXPERIÊNCIA ACADÊMICA UNIVERSITÁRIA

-Disciplinas lecionadas na Universidade de Brasília
-Curso de Extensão sobre Sociologia da Comunicação e Programação de Rádio
– 30 horas- setembro de 1969
-Disciplinas lecionadas no curso de Comunicação (graduação) entre 1970 e
1980
-Produção e Emissão de Rádio
‘-Ciência da Comunicação I
-Jornalismo Comparado
-Políticas de Comunicação

-Disciplinas lecionadas no curso de mestrado em Comunicação
-Problemas Especiais em Comunicação (1976)

-Disciplinas para as quais estaria habilitado na UnB:
-Fundamentos Científicos da Comunicação
-Política global e setorial da Comunicação
-Relações Internacionais (Organizações Internacionais)
-Educação (Políticas para o Ensino Superior – Estruturas e Organização do
Ensino Superior – Estratégias para a Formação de Professores)

Disciplinas lecionadas em outras instituições:
-Responsável pelo módulo “Ensino e Metodologia da Comunicação” no Curso
de extensão sobre Comunicação, organizado pelo Centro de Estudos de
Jornalismo e a Reitoria da Universidade Federal do Paraná, em outubro de
1971
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-Participação, como professor, no XV Curso sobre "Políticas y Planificación
de la Comunicación para el Desarrollo Integral", em nível de especialização,
do CIESPAL –Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para
a América Latina- em Quito, Equador, responsável pela disciplina «Política
Global e Setorial da Comunicação», (3 a 7 de novembro de 1975).
-Responsável pelo módulo de Jornalismo Comparado em curso de
comunicação destinado a servidores do Ministério das Comunicações –
Brasília – 24 a 28.11.1975
-Professor do Curso de extensão sobre “Comunicação e Sociedade” na
Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, de 29 de outubro a
09 de novembro de 1973, em promoção do Diretório Acadêmico do Centro de
Ciências Jurídicas, Econômicas e Administrativas da Universidade Federal de
Santa Maria, com oficialização do Conselho de Ensino e Pesquisa da UFSM.
-Responsável pelo módulo “Comunicação” no Curso de Treinamento em
Tecnologias Educacionais promovido pelo PRONTEL (Programa Nacional de
Teleducação do MEC), Rio de Janeiro, em nível de especialização, para
profissionais formados em Educação e Comunicação – maio de 1974- duração
do módulo: 6 a 10 de maio, em período integral.
-Participação como professor, em curso de aperfeiçoamento de professores de
rádio e televisão das Escolas de Comunicação, promovido pela UnB, em
convênio com o PRONTEL, em junho de 1975. Tema: Recursos humanos para
o Rádio e a Televisão (dia 25.07.75- 3.3 horas).
-Responsável pela disciplina “Análise Crítica da Tele-Radiodifusão brasileira”
(30 horas – 02 a 08.05.1979) em curso de especialização em Comunicação
Social – concentração em Tele-Radiojornalismo- da Universidade Federal do
Rio Grande do Norte.
-Participação, como professor, em curso de verão da Universidade
Complutense Madrid, no módulo “Comunicación y Desarrollo” sob a
coordenação do Professor Antonio Sánchez Bravo- El Escorial- Espanha, julho
de 1995
- Responsável, como professor, pelo módulo Políticas de educación superior
no Curso IGLU CONO SUR 1999 em Buenos Aires, Argentina, em julho de
1999 (14 horas), organizado pelas Universidades Nacional de Luján y El
Salvador
-Responsável pelo módulo “Políticas de Educación Superior” no curso IGLU
CONO SUR 2000, em Buenos Aires, Argentina, nos dias 4 e 5 de julho de
2000 (14 horas).
-Participação como conferencista-professor, em um sem número de congressos,
seminários e cursos em várias universidades, em todos os continentes.
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-Universidad de Cádiz – participação como professor em módulo sobre
globalização em três programas de máster da Universidade de Cádiz, Espanha,
em 2009/10.
Participação em bancas e júris de concursos para docência ou obtenção de títulos
de mestre ou doutor
-Membro da banca examinadora de defesa de tese, em nível de mestrado, na
área de Tecnologia da Educação, no INPE, São José dos Campos do Professor
Climério Ferreira, em 28.10.1975
-Membro da Comissão Examinadora da disciplina “Radiojornalismo” do
concurso para professor assistente da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, 22.11. 1977.
-Membro da Comissão Examinadora da disciplina de Telejornalismo para
professor assistente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, de 23 a
25 de novembro de 1977
-Membro da Banca Examinadora do concurso público para professor assistente
e auxiliar de ensino na área de “Relações Públicas” do Departamento de
Comunicação Social da Universidade Federal de Goiás – novembro de 1978.
-Membro da Comissão Julgadora do concurso para provimento de duas vagas
de professor assistente na área de Fundamentação Teórica da Comunicação no
Departamento de Comunicação Social da Universidade Federal de Minas
Gerais, em 10 de outubro de 1980, Belo Horizonte
-Presidente do júri (banca) de defesa de tese de doutorado de terceiro ciclo de
Paulo Ferreira Vaz, junto ao Instituto de Imagem e da Comunicação da
Universidade de Paris XIII – dezembro de 1983
-Membro do júri (banca) de tese de doutorado em Comunicação Social da
Professora Jane J. Sarques, na Universidade Católica de Louvain-la-Neuve,
Louvain-la-Neuve, Bélgica – 19.05.1988
-Membro do júri (banca) de tese de doutorado em Educação de Simon
Gasibirige sobre “La qualification des instituteurs au Zaire” na Universidade
Católica de Louvain- Louvain-la Neuve, Bélgica, Fevereiro de 1994
-Membro do júri (banca) de defesa de tese de Ana Flávia Barros-Plaliau, no
programa de DEA de Relações Internacionais da Universidade de Paris I
(Sorbonne) em julho de 1996 (diretor do programa: Charles Zorgbibe).
-Membro do júri (banca) de defesa de tese no programa de doutorado da
Universidade de Versailles-Saint Quentin, em 24 de maio de 2004. Tese de
doutorado de Maria Cardoso Trindade Pistoresi. Temática: educação e ensino
superior.
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-Membro do júri (banca) de defesa de tese no programa de doutorado de Thais
Marques Aveiro – "Une analyse du programme CAPES-COFECUB entre
Coordenação de Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior –CAPES- e Le
Comité d'évaluation de la coopération interuniversitaire et scientifique" Universidade de Paris XIII, 08.03.2016- (Autor de "Rapport- Informe", um
documento sobre a tese para exame pelo júri)

Abertura de anos letivos em instituições diversas na Europa e América Latina
•

•

•
•

•
•
•

Em 1993 e 1998 participou, como orador, da cerimônia de abertura do
ano letivo da Universidade de Utrecht (Países Baixos), desenvolvendo,
em 1993, o tema What university for what society? e, em 1998,
participando da homenagem a Van Ginkel, nomeado reitor da UNU
(“A magnificus rector from Utrecht to the world”).
Em 1995, participou, como conferencista, da abertura do ano letivo da
UNED, em seus centros associados de Sevilla e Córdoba, com
conferência sobre “El reto de La enseñanza universitria em um mundo
de cambio”
Em 2000, foi responsável pela aula inaugural do ano letivo da
Universidad Nacional de La Plata na Argentina.
Foi responsável pela abertura das atividades no segundo semestre de
2002 na Universidade Federal do Mato Grosso, com exposição sobre
“ensino superior como bem público ou a universidade de nossos
sonhos”.
Em outubro de 2003, foi responsável pela aula inaugural do conjunto
das universidades da Catalunha, Espanha, à qual deu o título de
“Espacios de solidaridad em tiempos de oscurantismo”.
Em março de 2004, foi responsável pela aula inaugural da
Universidade de Costa Rica.
Em novembro de 2011, foi responsável pela aula inaugural do terceiro
semestre da UNILAB, em Redenção, Ceará, Brasil.

Títulos honoríficos e homenagens:
•
•
•
•
•

Homenagem dos formandos em Comunicação da UnB– lo. Semestre de 1972
Patrono dos formandos em Comunicação do IIo. Semestre de 1973
Homenagem dos formandos da primeira turma de Educação Física da UnBDezembro de 1976
“Mensagem aos formandos” – discurso de paraninfo aos formandos em Medicina da
UnB- 20. Período de 1977- Auditório Dois Candangos- Janeiro de 1978 – publicado
como brochura (booklet)
“Mensagem aos formandos em Comunicação” – dezembro de 1978 – patrono dos
formandos em comunicação- texto lido na cerimônia por Sonia T.H.R. Dias
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•

“Mensagem aos formandos em Engenharia Civil” – 28.12.1978 – homenageado
especial dos formandos em Engenharia Civil
“Mensagem aos formandos em Tecnologia” (Engenharia Civil, Mecânica, Elétrica,
Agronômica e Florestal) -15.12.1979- Patrono dos formandos
“Mensagem aos formandos em Ciências Biológicas” (Ecologia, BotânicaBiomedicina – Biologia Animal e Biologia Molecular) 19.12.1979 – Paraninfo da
turma
“Mensagem aos formandos em Ciências Biológicas” – julho de 1980- Patrono
“Mensagem aos formandos em Música” – julho de 1980- Paraninfo
Homenagem dos formandos em comunicação – 1º. Semestre de 1980
Medalha comemorativa do trigésimo aniversário de criação da Universidade Federal
do Pará e diploma em 18 de setembro de 1987
Condecoração no grau de cavaleiro, do corpo de graduados especiais, da Ordem
Nacional do Mérito Educativo, segundo decreto de 19 de outubro de 1993, publicado
no Diário Oficial de 20 de outubro, seção I, página 15.640.
Diploma e medalha de prata (vir illustrissimus) da Universidade Masaryk, de Brno,
República Checa, 13 de novembro de 1994, por ocasião do 75º. Aniversário da
universidade
Diploma de Hóspede de Honra Extraordinário da Universidad Nacional de La Plata,
Argentina (“Anotado al folio 74 del Registro 17) – 15 de junho de 1995
Placa especial do Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas del
Ecuador, em Quito, em 18 de agosto de 1998, em homengem por “relevantes
servicios al desarrollo y mejoramiento de la universidad a nivel internacional, y
especialmente por su eficiente y esfozardo labor en la preparación y organización de la
CMES convocada por la UNESCO”
Medalha nominal da Universidad Nacional de Salta- Argentina- junho de 1999
Condecoração aprovada pelo governo francês de Leonel Jospin e formalizada por
decreto do Presidente Jacques Chirac na Légion d’honneur, no grau de
cavalheiro em novembro de 1999.
Diploma de honra da Universidade Federal de Minas Gerais, concedido aos exalunos desta universidade que se destacaram por sua contribuição ao progresso da
sociedade – Ex-aluno destaque 2003- Setembro de 2003.
Homenagem especial e placa com diploma concedida pela Universidad Autónoma
Gabriel René Moreno “en testimonio de reconocimiento por su meritoria dedicación a
la Asociación de Universidades Amazónicas (Unamaz)- Santa Cruz de la SierraBolívia- diciembre de 2003 (Resolución Rectoral no. 270-2003)
Decreto datado de 21 de junho de 2005 da Intendencia Municipal de Junín, Provincia
de Buenos Aires, Argentina, decretando M.A.R. Dias hóspede de honra de Junín por
ocasião de sua visita em 27 de junho de 2005 e decreto também de 2 de junho
declarando de interesse municipal a conferência magistral “La educación superior en
el Siglo XXI” proferida na Unnoba em 27 de junho de 2005.
Resolução no. 199/05 da Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de
Buenos Aires, assinada pelo reitor Luis Lima, outorgando a Marco Antonio Rodrigues
Dias o título de doutor honoris causa.
Diploma de doutor honoris causa pela Universidade Federal do Mato Grosso
concedido em 18 de setembro de 2008 e entregue em 2009.
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•
•

Diploma de doutor honoris causa pela Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina, em 07 de novembro de 2017, no marco do centenário da declaração e
da reforma de Córdoba de 1918.
Distinção Centenario da Reforma de Córdoba, concedida pela Universidade
Nacional de Córdoba no ato comemorativo oficial do centenário da Reforma e da
Declaração de Córdoba, em 15 de junho de 2018.
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11- ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ATÉ 1981

•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

Presidente da comissão que estudou a conveniência da criação de um Instituto
de ‘Comunicação Social na Universidade Católica de Minas Gerais (Portaria
no. 8/69-Livro de Portarias fls. 58) – abril de 1969, com a participação de
Hélio Fraga, Gamaliel Herval, Emerson de Almeida, Elsio Costa e Wander
Moreira (“post-mortem”)
Responsável pelo convênio de cooperação entre a UnB e a Agência Nacional –
junho de 1970
Membro do Grupo de Trabalho designado pelo Ministro de Estado da
Agricultura para estudar e propor a remoção da Rádio Rural, da Guanabara
para a região amazônica (portaria no. 519, de 30 de dezembro de 1970), sob a
presidência de Raul Colvara Rosinha e a participação de Elédio José
Robalinho.
Membro da Comissão verificadora das condições de funcionamento da Escola
de Relações Públicas e Administração de Cruzeiro, Estado de São Paulo,
agosto de 1972
10.73 a 11.73- Presidente da Comissão integrada pelos Professores Edmar
Bacha, José Francisco Rezek, Lauro Campos, Ana Maria Vilela e Roque
de Barros Laraia, para elaboração de projeto de implantação do Curso de
Relações Internacionais da UnB.
Responsável pelo convênio firmado entre a UnB e o Itamaraty em janeiro de
1974 com vistas ao desenvolvimento da política cultural brasileira no Exterior
Membro de Grupo-tarefa junto à Associação Brasileira de Crédito e
Assistência Rural –ABCAR- para estudos sobre comunicação para a
assistência técnica e extensão rural em seguida à criação da EMBRATER
– 25/29.11.1974
Comissão Julgadora para seleção de bolsistas brasileiros na Alemanha da
Fundação Konrad Adenauer (19 e 20 de novembro de 1974) juntamente com
Samuel Pfromm Neto (USP) e Frank Scharf (Fundação K. Adenauer)
Comissão Julgadora para seleção de bolsistas brasileiros na Alemanha da
Fundação Konrad Adenauer (19 e 20 de novembro de 1974) juntamente com
Samuel Pfromm Neto (USP) e Frank Scharf (Fundação K. Adenauer)
Coordenador de GT, solicitado pelo MEC, com a participação dos Professores
Ubirajara da Silva e José Salomão David Amorim, para propor definições de
políticas nacionais de comunicação- 1974
Coordenador do GT nomeado pelo Ministro da Educação Euro Brandão
(agosto de 1974) para estudar medidas relativas à preparação de recursos
humanos para rádio e televisão no Brasil. O GT foi integrado pelos
especialistas: Maria Amália Sabagh (Prontel), Walter Sampaio (TV Cultura e
USP), Ubirajara da Silva (Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em
Comunicação), Clóvis Paiva (Teleplan e Projeto Minerva do MEC), Ruy
Fernando Barbosa (Universidade Estadual de Londrina), Geraldo da Rocha
Moraes (Departamento de Comunicação da UnB), Venício Arthur de Lima
(Departamento de Comunicação da UnB) e José Luiz Braga (Faculdade de
Educação da UnB)
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•

•
•
•
•
•
•
•

Coordenação da elaboração de um documento para o MEC, solicitado pelo
Ministro Ney Braga através do PRONTEL, sobre "Política Nacional de
Comunicação na área do Ministério da Educação e Cultura" com a participação
dos professores Geraldo da Rocha Moraes e José Luiz Warren Jardim Gomes
Braga. O relatório serviu de base à elaboração de várias portarias sobre a
utilização do rádio e da televisão para a educação e fortaleceu as propostas para
reserva de canais de televisão e rádio educativos no Brasil- 1975
Participação em Grupo de Trabalho do MEC encarregado de definir o Plano
Nacional de Teleducação – 1975
Membro da Comissão Verificadora do CFE para examinar o funcionamento do
curso de comunicação Social da Universidade Católica de Minas Gerais – abril
de 1975
Responsável pela elaboração de programa e provas destinados ao processo
seletivo referente à transposição de cargos do Ministério do Interior para a
categoria funcional de técnico de comunicação social. – fevereiro de 1976
Membro da Comissão de Verificação do CFE para exame do funcionamento
do curso de comunicação das Faculdades integradas Alcântara Machado, em
São Paulo, fevereiro de 1976.
Membro da Comissão julgadora do concurso prêmio Rondon de Reportagem,
do Projeto Rondon- abril de 1976
Presidente da Comissão do CFE de verificação de funcionamento do Curso de
Comunicação da Faculdade de Comunicação e Turismo Hélio Alonso – Rio dezembro de 1977
Membro do Grupo de Trabalho designado pelo Ministro da Educação Euro
Brandão para elaborar o projeto de organização administrativa e o regimento
do Departamento de Aplicações Tecnológicas do MEC- junho de 1978
(portaria no. 545 de 27.6.78).
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12- ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES DE QUE É OU FOI MEMBRO
Nome: ABT – Asociação Brasileira de Tecnologia Educacional (e, em seguida,
Associação Brasileira de Tecnologia Educacional)
Área de conhecimento: Educação
Local: Rio de Janeiro-RJ- Brasil
Natureza: nacional
Membro do Conselho Diretor (1975-1980) e do Conselho Editorial

Nome: International Institute of Communications
Área de conhecimento: Comunicação
Local: Londres, Reino Unido
Natureza: internacional
Membro do Board of Trustees (1977-1983)

Nome: OAB – Ordem dos Advogados do Brasil- seção de São Paulo
Área de conhecimento: Direito
Local: São Paulo (capital)
Natureza: nacional (licenciado desde 1984)

Nome: Fundação Nacional dos Direitos do Homem e das Ciências do Humano
Área do conhecimento: Ciências Humanas e Sociais
Local: Paris, França
Natureza (internacional)
Membro em 1988
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Nome: Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais
Área de conhecimento: Jornalismo
Local: Belo Horizonte, Minas Gerais
Natureza: regional/nacional
Estado: transferido ao Sindicato dos Jornalistas em São Paulo

Nome: Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado de São Paulo
Área de conhecimento: Jornalismo
Local: São Paulo, São Paulo
Natureza: regional/nacional
Situação: licenciado desde 25.10.1966

Nome: Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa da Comunicação
Área de conhecimento: comunicação
Natureza: nacional
Membro de 1975 a 1981

Nome Association de l’Alliance Française
Área de conhecimento: educação
Local: Brasília
Natureza: regional/internacional
Ano de 1978
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13- REPRESENTAÇÕES
INSTITUCIONAIS –

EM

ÓRGÃOS

ASSOCIATIVOS

E

- Associação Brasileira de Teleducação – Rio de Janeiro- RJ- Brasil
Membro do Conselho Diretor 12. 75 a 09.77
-Associação Brasileira de Tecnologia Educacional- Rio de Janeiro- RJ- Brasil
Membro do Conselho Diretor-09.77 a 09.80
-International Institute of Communications- Londres- Reino Unido
Membro do board of trustees- 1978 a 1983
-Universidade das Nações Unidas- Tóquio- Japão
Representante da UNESCO no Conselho Diretor de 1982 a 1998
-Universidade para a Paz- San José- Costa Rica
Representante da UNESCO no Conselho 1982 a 1989
-Universidade de Paris XIII
Membro do Conselho Universitário de 1983 a 1989
-Universidade de Paris VII
Membro do Conselho Universitário 1985, em representação da UNESCO
-Universidade Cândido Mendes- Rio de Janeiro- RJ- Brasil
Membro efetivo do Conselho Acadêmico Internacional, Julho de 1988 a Junho
de 1989
-Revista “Comunicação e Política” – Rio – Brasil
Membro do Conselho Editorial de 1983 a 2010
-Associação Brasileira de Teleducação (Tecnologia Educacional)
Membro do Conselho Editorial de maio de 1974 a outubro de 1981
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-Anuário de Educação
Membro do Conselho Editorial 1980-1985, Editora Tempo Brasileiro
-Revista Educación Superior - CRESALC- UNESCO- Caracas- Venezuela
Membro do Conselho Editorial, Janeiro de 1989 a fevereiro de 1999
-Programa Anchieta de Cooperação Interuniversitária - Las Palmas de Gran
Canaria- Ilhas Canárias- Espanha
Vice-Presidente de 2000 a 2003
Revista “Educación XXI”, editada pela Faculdade de Educação da UNED,
Universidad Nacional de Educación a Distancia- Madrid- Espanha - Membro do
Comitê Científico de 2009 a 2015
Revista Bibliotecas Universitárias: Membro do Conselho científico- pesquisas,
experiências e perspectivas, publicação semestral de natureza científica editada pela
Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
Disponível em http://www.bu.ufmg.br/rbu.- De 2009 a 2012.
Revista RIES – Revista Iberoamericana de educación superior – ISSN: 2007-2672
- México– Membro do Conselho Editorial desde 2015.
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14- ATIVIDADES
PUBLICAÇÕES

CIENTÍFICAS

E

CULTURAIS

–

A) DISSERTAÇÃO APROVADA PARA DIPLOMA DE TERCEIRO
CICLO
-Título: Le contrôle social dans la presse brésilienne
-Instituição Universidade de Paris (Instituto Francês de Imprensa e de Ciências
da Informação)
-Nome do orientador: Professor Fernand Terrou
-domínio: (interdisciplinar) comunicação/política
-Título obtido: diploma de Terceiro Ciclo da Universidade de Paris (junho de
1968)
-órgão financiador: bolsa do governo francês, no primeiro ano, e do Centre
Catholique contre la Faim et le sous-développement, no segundo ano.
-Em Internet- Texto integral e apresentação oral no IFP – www.mardias.net
volume no. 17

B) PUBLICAÇÕES COMO ESTUDANTE

Título: Trapeiros de Emaús
-Natureza: artigo baseado no livro – O drama da Habitação Popular do
Abbé Pierre
-Título da publicação: «In Altum»
-Natureza: artigo individual em revista
-Edição: número 29 – setembro/outubro de 1957
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-Domínio: movimentos sociais
-Páginas: 23 a 27
-Editora: S.A.S.J. – Rio de Janeiro

Título

Sindicalismo na América Latina
-Natureza: artigo em publicação estudantil sobre o movimento sindical
na América Latina
-Título da publicação: Revista "Tribuna Jurídica", órgão do Centro de
Pesquisas Jurídicas de Minas Gerais- ano I no. 1 – Faculdade de
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais
-Data da edição: abril/maio de 1961
-Páginas 41 a 45
-Domínio: movimentos sociais

Título: Perspectivas do movimento estudantil após a greve do um terço
-Natureza: análise do movimento estudantil brasileiro após a greve do
terço
-Data da edição: 1962
-Páginas: 41 a 44
-Título da revista: Perspectiva
-Natureza: artigo em revista
-Domínio: movimento estudantil
-Editora: União Estadual dos Estudantes- UEE- Minas Gerais, Belo
Horizonte, Minas Gerais, Brasil

Título

Direito e Realidade
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-Natureza: longo artigo baseado em trabalhos de especialistas sobre a
problemática do Direito no Brasil (síntese de trabalhos diversos, com
um enfoque pessoal))
-Data da edição- 1962
-Páginas 33 a 54
-Publicação: publicado em duas ocasiões, como brochura (booklet) e
como número especial de "Ensaio", órgão da Semana Nacional de
Estudos Jurídicos – promoção do Centro Acadêmico Afonso Pena –
CAAP- da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas
Gerais
-Domínio: direito

C) LIVROS, CAPÍTULOS DE LIVROS, APRESENTAÇÃO DE LIVROS

Título: “UnB e comunicação nos anos 1970 – acordo tácito,

repressão e credibilidade acadêmica”
Natureza: Livro depoimento sobre o curso de comunicação da UnB e
seu impacto e sobre a UnB e a vida política brasileira dominada pela
Doutrina de Segurança Nacional nos anos setenta.
-Livro individual
-Data da edição: 2013- ISBN- 978-85-230-1055-33
-Domínio: memórias, política, comunicação, educação
-Editora: Editora da Universidade de Brasília
-número de páginas: 265
-Em Internet: - introdução para segunda edição: volume 21
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Título:

-“O fato e a versão do fato: um jornalista nos anos 60”
-Natureza: livro que resultou de um depoimento aos estudantes de
comunicação da Universidade Católica de Minas Gerais sobre a
imprensa no início dos anos sessenta e sobre os antecedentes do golpe
de 1964 principalmente em Minas Gerais
-Data da edição: 1994
-Natureza: Livro individual
-Domínio/educação, política, memórias
-Editora: Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais
-Número de páginas: 123
-Internet: www.mardias.net volume no. 16

Título:

“Utopía y comercialización en la educación superior del
siglo XXI”
-Natureza: Trabalho individual publicado como primeira parte do livro
Lecciones de la Conferencia Mundial sobre Educación SuperiorPerspectivas de la educación superior en el Siglo XXI (Marco Antonio
Rodrigues Dias (coordinador y autor de la primera parte - conceptos)
-Editado pela Fundación Universitária de Cooperación Internacional
(Madrid)
-Páginas 11 a 46
-Data da publicação: 2002
-Número de páginas: 261
-Internet: www.mardias.net – volume no. 1
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Título: “Enseñanza Superior como bien público – Perspetivas para el

centenario de la reforma de Córdoba” – “Educação Superior como
bem público – Perspectivas para o centenário da Reforma de
Córdoba” – “Higher eduction as public good- Prospects for the
Reform of Cordoba” (internet)
-Natureza: Livro publicado pela Associação de Universidades Grupo de
Montevidéu (AUGM) em espanhol (2017) em colaboração com a Universidad
de la República (Montevidéu) e em português com Universidade Federal de
Santa Maria. A versão em inglês foi publicada originalmente no site da
AUGM
-116 páginas na edição em espanhol, 159 na edição em português. ISBN:9789974-8553-3-5
-Data da publicação- 2017 –
-Internet: - Researchgate (Marco Dias), www.mardias.net volume 24- site da
AUGM

-Educação superior : bem público ou serviço comercial
regulamentado pela OMC?
Título :

-Natureza: parte de livro em co-autoria com Rodrigo Borja (Equador) e Juan
Carlos Gottifried (Argentina), tendo como organizadora Wrana Maria Panizzi.
O texto original foi apresentado durante a IIa. Cumbre de Universidades
públicas ibero-americanas realizada em Porto Alegre em abril de 2002.
-Páginas: 31 a 110
-Editado por Universidade Federal do Rio Grande do Sul, editora
-Data da publicação: 2002
-Domínio: políticas para ensino superior
-Internet: www.mardias.net – volume no 2

Titulo: "Problems of National Communication Policy in Brazil"
-Natureza: documento sobre políticas nacionais de comunicação elaborado
conjuntamente com Dov Shinar, assistente de Elihu Katz, em seguida a
conferência internacional realizada no Iran em 1975. O texto foi publicado
como capítulo de um livro editado em Londres

32

-Título do livro: “Communications Policy for national development – a
Comparative perspective" – edited by MajidTeheranian, Farhad Hakimzadeh e
Marcello L. Vidal
-Páginas: 225 a 241
-Editora: Routledge and KP (Londres)
-Domínio: Políticas nacionais de comunicação
-Internet: www.mardias.net – volume no. 2

Título: -"Política da Comunicação no Brasil"
-Natureza: artigo individual publicado como capítulo 9 do livro “Meios de
Comunicação: realidade e mito”, com prefácio do sociólogo Fernando
Henrique Cardoso
-Data da edição: 04/1979
-Dominio: Políticas de comunicação - Visão global das perspectivas das
comunicações e da política nacional de comunicação no Brasil nos anos setenta
-Páginas: 252 a 257
-Internet: www.mardias.net –volume no. 18

Título: "I COBIR promoverá planos benéficos à agropecuária"
-Natureza: discurso proferido na abertura do I Congresso Brasileiro de
Informação Rural realizado na UnB, em Brasília, em maio de 1970, do qual o
autor foi presidente. Discurso publicado
-Título do livro: Subsídios para uma política nacional de informação rural –
Anais do Io. Congresso Brasileiro de Informação Rural
-Data da publicação: 1972
-Domínio: comunicação rural, desenvolvimento
-Editora: Ministério da Agricultura
-Internet: www.mardias.net – volume no. 18
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Título: -"O uso dos Meios Tecnológicos da Comunicação para a

Educação"
-Data da edição: 1974
-Páginas: 387 a 419
-Obra: livro "Ciclo de Estudos sobre Políticas de Desenvolvimento e
Segurança" – Conferências e debates da fase doutrinária
Natureza: capítulo do livro
Editora: ADESG – Brasília
Título: "Los sistemas de educación a distancia tienen que basarse en

necesidades reales de la sociedad"
-Natureza: Discurso de abertura do congresso internacional sobre universidades
especializadas em ensino a distância, organizado pela UNED, em Madrid, em
1983. O texto foi publicado em livro
-Título do livro: Evaluación del rendimiento de la enseñanza superior a
distancia
-Data da publicação: 1983
-Páginas: 25 a 28
-Domínio: ensino universitário a distância e UNESCO
-Editora: UNED – Universidad Nacional de Educación a Distancia
-Internet: www.mardias.net – volume no. 5

Título: -"Communication, sécurité et liberté"
-Natureza: documento que serviu de base a apresentação em congresso da
Associação Francesa de Ciências Sociais sobre a América Latina em Aix-enProvende, em 23 de novembro de 1985, publicado como capítulo do livro: Les
Mass Media en Amérique Latine
-Data da publicação: no. 6 - 1987
-Edição: Institut d’Études Politiques- Centre de Recherches et d’études sur
l’Amérique Centrale et Caraïbes - Université d’Aix-Marseille III – França
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-Páginas 3 a 15
-domínio: comunicação/política
-Internet: www.mardias.net –volume no. 18

Título: -"Ukoly Unesco U Oblasti Rozvoja Vysokych Skol a

Zvysovzni Kualifica - Ucitelu Vysokych Skol"
-Natureza: texto de intervenção oral, sem revisão do autor, apresentada em
seminário na antiga Checoslováquia, em Skalsky, sobre aperfeiçoamento do
pessoal do ensino superior na Europa do Este. Publicado em checo e em inglês
-Obra: capítulo do livro "Zvysovani Kualificace Ucitelu a ve Docich
Prakovniku Vysokyych Skol"
-páginas 121 a 124
-Data da edição: 1989- Praga

Título: -"E o sertão vai virar mar e o mar vai virar sertão"
-Natureza: discurso proferido no encerramento de seminário internacional
promovido pela UNAMAZ e publicado em livro pela UNAMAZ
-Título do livro: A desordem ecológica na Amazônia (Luiz Aragón
organizador)- Série Cooperação Amazônica no. 7.
-Data da edição: 1991
-Páginas 63 a 66
-Editora: Associação de Universidades Amazônicas
-Domínio: meio ambiente, desenvolvimento sustentável, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net -volume no. 4
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Título: "Tendencias y retos en la Educación Superior: un enfoque

global"
-Natureza: capítulo do livro: Nuevos Contextos y Perspectivas - 1 Reunión
Internacional de Reflexión sobre los Nuevos Roles de la Educación Superior a
nivel Mundial: el caso de América Latina y del Caribe, futuros y escenarios
deseables
-Data da publicação: setembro de 1991
-Páginas 57 a 88
-Editora: CRESALC/UNESCO, Caracas
-Internet: www.mardias.net –volume no. 3

Título: -"Trends and Challenges in Higher Education: a global

approach"
-Natureza: trabalho apresentado em conferência regional organizada pelo
CRESALC em 1991. Capítulo do livro: New contents & Perspectives - volume
International Meeting- Reflections on the new roles of higher Education at a
world level: the case of Latin America and the Caribbean, future and desirable
scenarios
-Data da publicação: maio de 1992
-Páginas: 53 a 78
-Domínio: educação/administração acadêmica
-Editora: CRESALC/ Caracas, UNESCO
-Internet: www.mardias.net- volume no. 3

Título: "Les libertés académiques et l’autonomie universitaire"
Natureza: Trabalho individual, publicado como capítulo do livro: Academic
Freedom and University Autonomy
-Data: 1993
-Páginas: 301 a 309
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-Editora: CEPES/UNESCO, Bucareste, Romênia
-Internet: www.mardias.net – volume no. 6

Título: "Préface – Foreword – Higher education: extremely important

element in the organization of the modern society – Préface –
Enseignement supérieur: element moteur de l’organisation de la
société moderne"
-Natureza: prefácio do livro L’Université aujourd’hui – The University as an
institution today – l’Université aujourd’hui - Alfonso Borrero Cabal – resultado
de um trabalho de um grupo internacional representando todos os continentes.
Serviu de base para o início da elaboração do Policy Paper da UNESCO sobre
o ensino superior publicado em 1995
-Páginas IX a XXII
-Data da publicação: 1993
-Domínio: educação/política
-Editora: International Development Centre – IDRC Canada e UNESCO
-Internet: www.mardias.net – volume no. 3

Título: "Cooperação Internacional para melhorar a formação dos

docentes - (International Cooperation to improve teacher education)"
-Natureza: documento que serviu de base à intervenção na 40ª. Assembléia
Mundial do ICET realizado no Rio de Janeiro em 1982. Os anais foram
publicados em inglês e português com formato de livro. Este texto foi
publicado como capítulo de livro publicado pelo ICET
-Título do livro: Preparação de professores para a preservação da vida e
superação da pobreza
-Data da publicação – 1993
-Páginas: 305 a 309 (português) – 311 a 315 (inglês)
-Domínio: educação e cooperação
-Editora- Universidade Federal do Rio de Janeiro- Faculdade de Educação
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Título: "Prólogo" – prefácio a livro de Gloria Perez Serrano
-Natureza: Artigo individual servindo como prefácio e introdução a livro de
Glória Perez Serrano
-Título do livro: “Investigación Cualitativa: retos e interrogantes” de Glória
Perez Serrano, catedrática da Universidade de Sevilha e da UNED, na Espanha
-Data da publicação: 1994
-páginas: 7 a 12
-Domínio: ciências sociais/métodos de pesquisa
-Editora: La Muralla S.A. – Espanha
-Internet: www.mardias.net – volume no. 6

Título: "Quality in higher education from an international point of

view: the role of UNESCO (Comments from UNESCO)"
Natureza: texto de document utilizado como elemento para palestra
apresentada durante o First biennial Conference and General Conference of the
International Network of Quality Assurance in Higher Education (INQAAHE)
realizado em Montreal de 24 a 28 de maio de 1993 e publicado em capítulo de
livro
-Título do livro: “International Developments in assuring quality in higher
education” – edited by Alma Craft- Selected Papers from an international
conference- Montreal 1993 – The Farmer Press- London, Washington
-Data da publicação: 1994
-Pags 156 a 167
-Domínio: avaliação, cooperação interuniversitária, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net volume no. 3
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-Título: "The University as an institution today and tomorrow –

Universita Jako Instituce dnes a zitra"
-Natureza: conferência proferida em solenidade comemorativa ao 75o.
aniversário de criação da Universidade Mazarik, em Brno, Checoslováquia, em
2 de novembro de 1994. O texto foi publicado em livro em inglês (original) e
checo.
-Título do livro: Univerzity na Prahu Nového Tisicelité – The university on the
threshold of the new millenium – Sbornik Mezinárodní Konference –
Proceedings of the International conference- Vol I
-Data da publicação: 1995
-Páginas: 43/50, versão em inglês – 51/56, em checo
-Editora: university of Brno – Checoslováquia
-Domínio: política internacional, cooperação, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net –electronic book no. 4

-"The
Programme"
Título :

experience

of

the

UNITWIN/UNESCO

Chairs

-Natureza: discurso apresentado em colóquio internacional em Utrecht, na
Holanda (editado inicialmente através de brochura (1996) de 170 páginas). O
texto foi publicado como capítulo de livro
-Título do livro: Linkages revisited – Higher Education and Development
Cooperation – An assessment – edited by Willem-Jan de Gast –
-Data da publicação: 1995
-Domínio: educação/administração acadêmica
-Páginas 411 a 416
-Editora: NUFFIC- Netherlands Organization for international cooperation in
higher education -Netherlands
-Editado inicialmente através de brochura (1996) de 170 páginas.
-Páginas 156 a 159
-Internet: www.mardias.net –volume no. 6
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Título: "Interuniversity linkages for improving quality"
-Natureza: palestra feita durante conferência em Haia, durante a Terceira
conferência do International Network for Quality Assurance Agencies in
Higher Education nos dias 16 e 17 de março de 1995 e publicada como
capítulo de livro em 1996
-Título da publicação: Linkages revisited – Higher Education and Development
Cooperation: an assessment – coordenação: Willem-Jan de Gast
-Data da edição: 1996
-Páginas: 411-416
-Edição: NUFFIC- Netherlands Organization for International Cooperation in
Higher Education
-Edição preliminar em 1995: booklet- Third meeting of the International
Network for quality assurance agencies in higher education
-Páginas 72 a 80
-Domínio: educação/cooperação interuniversitária
-Editora: INQAAHE
-Internet: www.mardias.net – volume no. 6

Título: "As cátedras UNESCO e o desenvolvimento da Comunicação na

era da globalização"
-Natureza: discurso em reunião regional em São Paulo, organizado, em 1995,
pela cátedra UNESCO em Comunicação da Universidade Metodista de Rudge
Ramos. O texto foi publicado como capítulo de livro
-Título do livro: Identidades Culturais latino-americanas em tempo de
comunicação global (José Marques de Melo- coordenador)
-Data da publicação: 1996
-Domínio: educação/comunicação
-Editora: Universidade Metodista de Rudge Ramos
-Páginas: 107 a 116
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-Editora: Instituto Metodista de Ensino Superior São Bernardo do CampoSão
Paulo- Brasil
-Internet: www.mardias.net – volume no. 6

Título: O papel da educação, da ciência e da tecnologia no

desenvolvimento sustentável da Amazônia"
-Natureza: "Documento que serviu para palestra de abertura da IIa.
Conferência Internacional sobre Desenvolvimento Sustentável nos Trópicos
Úmidos, organizada pela UNAMAZ, em Belém, Brasil, de 5 a 9 de maio de
1996. O texto foi publicado como capítulo de livro da UNAMAZ
-Título do livro: Educação, ciência e tecnologia: bases para o desenvolvimento
sustentável da Amazônia
-Páginas: 3 a 14
-Data da publicação: 1997- série Cooperação Amazônica no. 19 (Luiz Aragón,
organizador)
-Domínio: educação, ciência e tecnologia na Amazônia, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net –volume no. 4

Título: -"La educación superior para la paz en una perspectiva

Internacional"
-Natureza: Discurso proferido em reunião internacional organizada pela UNED
de Madrid, em Ceuta. O texto foi publicado em livro
-Título do livro: Educación intercultural para la paz- coordinadores: Juan Lara
Guerrero, Ricardo Marín Ibáñez e Gloria Pérez Serrano.
-Data da publicação: 1997
-Páginas: 309 a 351
Domínio : educação/política
-Editora: Algaida Universidad e UNED-Ceuta
-Publicado também pela revista Cultura de Paz, em duas partes, (enero-marzo
1997/año 3/no. 11- pgs. 41 a 45- e abril-junio; 1997- año 3/no. 12- pgs. 42 a

41

46)- revista trimestral del Instituto de Investigaciones y Acción Social “Martin
Luther King” -UPOLI- Managua- Nicaragua
-Internet: www.mardias.net – volume no. 6

Título: -"Apresentação" (livro de e em homenagem a M. Mouillaud)
-Título do livro: O Jornal – da forma ao sentido, Sérgio Dayrell Porto (org.) –
-Páginas 9 e 10 (segunda edição)
-data da publicação: 1997 (1ª. Edição), 2002 (segunda edição), agosto de 2012
(terceira edição)
-Domínio: comunicação/semiótica
-Editora: Paralelo 15 – Brasília
-Internet- www.mardias.net – volume no. 20

Título : -"El realismo utópico en la reforma de la educación superior"
-Natureza: Capítulo do livro: Hacia una nueva educación superior - discurso
de abertura da Conferência Regional Políticas y Estratégias para la
Transformación de la Educación Superior en América Latina y el Caribe,
realizada em La Habana, Cuba, del 18 al 22 de noviembre de 1996, en
preparación a la CMES
-Páginas: 55 a 68
-Data da publicação: 1997
-Domínio: educação
-Editora: CRESALC/UNESCO Caracas- colección Respuestas
-Internet: www.mardias.net –volume no. 1

Título : -"Utopian realism in the reform of higher education"
-Natureza: capítulo do livro: Towards a new higher education - Discurso de
abertura em conferência regional em Cuba em 1996 preparatória à CMES
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-Páginas : 53 a 70
-Data da publicação : 1997
-Domínio : educação/política
-Internet: www.mardias.net –volume no. 1

Título : "Asia and Pacific confirm that higher education is essential to

economic and social development"
-Natureza: capítulo do livro National Strategies and Regional Co-operation for
the 21th Century – Proceedings of the Regional Conference on Higher
Education- Tokyo, Japan, texto de discurso proferido no encerramento da
Conferência da Ásia, preparatória à CMES (closing speech)
-Data: 8-10 July 1997
-Páginas: 290 a educação
-Editora: Escritório da UNESCO em Bangkok/Universidade das Nações
Unidas/ Governo do Japão/Associação das Universidades da Ásia e do Pacífico
(AUAP)
-Internet: www.mardias.net – volume no. 1

Título : -"Theotônio dos Santos-a globalização e seu impacto na

educação – Thetonio dos Santos, la globalización y su impacto en la
educación"
-Natureza: artigo individual publicado em espanhol como capítulo de livro.
Versão original em português em Internet
-Título do livro: Los retos de la globalización – ensayos en homenaje a
Theotonio dos Santos –editor : Francisco López Segrera
-Páginas: 751 a 766
-Data da publicação: 1998
-Domínio: multidisciplinar
-Editora ; UNESCO, Caracas – Unidad Regional de Ciencias Sociales y
Humanas para América Latina y el Caribe CRESALC
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-Internet: www.mardias.net – volume no. 9 e
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/unesco/rodri.rtf .

Título: "The

relevance of international co-operation in higher
education for graduate employment"
Natureza: artigo escrito conjuntamente com Dumitru Chitoran e publicado
como capítulo de livro
Título do livro: Graduate Prospects in a changing society
Páginas: 63 a 76
Data da publicação: 1998
Edição: UNESCO Publishing e Inter-American Organization for Higher
Education
Domínio: cooperação interuniversitária e mundo do trabalho
Internet: www.mardias.net volume no. 3

"CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE O ENSINO
SUPERIOR- 1998- a) Introdução; b) Discurso na abertura da
Conferência Mundial sobre o Ensino Superior – A longa jornada de
uma utopia para uma realidade"
Título:

Natureza: texto de artigo individual introdutório e texto do discurso proferido
no dia da abertura da CMES de 1998 em Paris e publicados no livro
Tendências da Educação Superior para o Século XXI- Anais da Conferência
Mundial sobre o Ensino Superior- Paris 5 a 9 de outubro de 1998
-Páginas 9 a 11 (introdução) e 56 a 68 (discurso)
-Data da edição: 1998
-Domínio: educação
-Editora: Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras
-Internet: www.mardias.net – volume no. 1
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"The Unitwin/UNESCO Chairs Programme – Genesis,
Evolution, Prospects – Genèse, evolution, perspectives"
Título:

-Natureza: artigo individual de apresentação do Programa UNITWIN/Cátedras
UNESCO junto com o Directory/Répertoire du programme.
-Título da publicação: Le Programme Unitwin/Chaires UNESCO – Une
approche novatrice em faveur Du transfert dês connaissances -Páginas 5 a 9 (texto em inglês), 10 a 14 (texto em francês)
-Título da publicação: Directory (Répertoire)- UNITWIN/Chaires UNESCO
-Data da publicação: Segunda edição: 1999
-Editora: UNESCO
-Internet: www.mardias.net – volume no. 3

Título: "De Córdoba (1918) a Paris (1998)"
-Natureza: Palestra apresentada na primeira grande conferência dedicada aos
resultados da CMES “Universidad iberoamericana –globalización e identidad”
organizada pela Associação de Universidades do Grupo de Montevideu, com
apoio do Cexeci (Espanha) com o texto sendo publicado como capítulo de
livro.
-Título do livro: Universidad iberoamericana – globalización e identidad
-Data da publicação: 1999
-Págs: 71 a 86
-Domínio: políticas de ensino superior
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 1

Título: "Objectives and institucionalization of the Global University

System"
Natureza: texto de alocução proferida em conferência realizada em 1999 na
niversidade de Tampere, Finlândia, na constituição da rede GUS – Global
University System e publicado como capítulo do livro “Globlal Peace through
the Global University System”, editado por Tapio Varis, Takeshi Utsumi e
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William Klemm. Texto disponível em internet nos sites de GUS/GLOSAS e
em www.mardias.net
Data da Publicação: 2003
Páginas: 54 a 76
Editora: University of Tampere (Finlândia) e Research Centre for Vocational
Education
-Domínio: educação – novas tecnologias
-Internet: www.mardias.net volume no. 3

Título : -"El rol de los valores y de la diversidad cultural en la

educación Superior"
-Natureza: texto de conferencia pronunciada em Madrid, Espanha, durante o
XII Congresso Nacional e Iberoamericano de Pedagogia organizado pela
Sociedad Española de Pedagogia, em colaboração com a UNED, e publicado
como capítulo de libro
-Título do livro: Hacia el Tercer Milenio: Cambio educativo y educación para
el cambio – XII Congreso Nacional y Iberoamericano de Pedagogía – Tomo I Ponencias
-Data da publicação: 2000
-Páginas: 157 a 172
-Domínio: educação/políticas universitárias
-Editora Sociedad Española de Pedagogía
-Internet: www.mardias.net – volume no. 9

-Título: "La teologia del mercado en la globalización de la educación

superior"
Natureza: documento que serviu de base a uma palestra em reunião de cúpula
dos reitores de universidades estatais.
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-Título do livro: La universidad estatal iberoamericana hacia el Siglo XXI,
Cumbre iberoamericana de rectores de universidades estatales - colleción
ExtremAmérica – Universidad
-Data da publicação: Santiago - 2000
-Páginas: 261 a 292
-Domínio: educação/política
-Editora : Universidad de Santiago de Chile, CEXECI, AUGM
-Internet: www.mardias.net –volume no. 2

Título : -"Integración, Cultura y Paz en el Proceso de Desarrollo"
-Natureza: publicado como capítulo do livro Por una cultura de Paz – la
Educación y los valores de la Democracia - conferência pronunciada no II
Seminário Interuniversitário sobre Cultura de Paz, realizado em Paraná de
Entre Rios, na Argentina, nos dias 23 e 24 de março de 2000, e promovido pela
Associação de Universidades do Grupo de Montevideo com a UNESCO.
-Editado por UNESCO, AUGM e Universidad de Entre Rios
-Páginas 31 a 48
-Data da edição: 2000
-Internet: www.mardias.net – volume 9

Título: "Renovação da UNAMAZ e Desenvolvimento da Amazônia"
-Natureza: discurso na assembléia da UNAMAZ em Caracas no dia 29 de maio
de 2.000, publicado como capítulo de livro pela UNAMAZ
- Título do libro: II Conferencia Internacional Amazonia 21: Logros para una
Agenda Sustentable – VI Asamblea de la UNAMAZ – Antonio de Lísio
(coordinador)- Serie cooperación Amazónica 23
-Páginas: 237 a 249
-Data da publicação: 2000
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-Domínio: cooperação interuniversitária, Amazônia
-Domínio: educação
-Editora : UNAMAZ
-Internet: www.mardias.net – volume no. 4

Título : "Weaving global links for health for the disadvantaged-

Introduction to theme IV"
-Natureza: Texto de intervenção apresentando o tema de discussão na sessão
IV da conferência internacional organizada pela OMS e setor de ciências
sociais da UNESCO em Tucson, Arizona, Estados Unidos, em 1999 e
publicado como capítulo de livro da OMS
- Título do livro: Universities and the health of the disadvantaged – edited by
Daniel S. Blumenthal e Charles Boelen
-Data de publicação: 2001
-Páginas 129 a 132
-Domínio : multidisciplinar
-Editora : World Health Organization- Genebra
-Internet: www.mardias.net – volume no. 9

"La educación superior para la paz y la Misión de la
universidad en el siglo XXI"
Título:

-Natureza: Palestra apresentada em congresso nacional com participação
internacional organizada pelo sistema estatal universitário da Colômbia de 1 a
3 de dezembro de 1999, em Barranquilla. O texto foi publicado, na Colômbia,
como capítulo do volume I (total de volumes: 3)
-Título do livro: Memorias del Congreso Nacional de Educación Superior
-Data da publicação: 2001
-Páginas 54 a 70
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-Editora: ICFES – Instituto de Cooperación para El Fomento de La Educación
Superior
-Internet: www.mardias.net – volume no. 9

Título: "Towards a worldwide plan of action for the reform of higher

'education"
-Natureza: artigo individual publicado como capítulo de livro da AIU
-Título do livro: The universities responsibilities to society – International
Prospects- edited by Guy Neave (IAU) – IAU Issues In Higher Education
Páginas 51 a 59
-Data da publicação: 2001
-Internet: www.mardias.net – volume no. 1

Título: "Enseñanza Superior, Educación Permanente y Educación de

Adultos"
-Natureza: texto de conferencia pronunciada em Huelva, Espanha, e publicado
em livro
-Título do livro: Formación Permanente – Tendencias actuales (F. López
Noguero, M.R. Cruz Díaz e R. Beltrán Ruiz)-Data da publicação: 2001
-Editado por Asociación Educa-Acción – Huelva- España
Páginas: 19 a 32
-Domínio: Educação permanente, educação de adultos, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – volume no. 9
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Título: - "Jornal da Universidade - Entrevistas "Estamos vivendo um

período de obscurantismo"
-Natureza: entrevista concedida ao Jornal da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul e, mais tarde, incluída como capítulo de um livro da editora
da universidade chamado “Jornal da Universidade - Entrevistas”
-Páginas 8 a 10 no Jornal e 558 a 572 no livro
-Título e data da publicação: Jornal (2002) e livro (2004)
-Editora: Editora da UFRGS
-Domínio: Educação/Política
-Internet: www.mardias.net – volume no. 10

Título: “El

plan estratégico en el desarrollo universitario: la
universidad y la sociedad”
-Natureza: conferencia proferida nas comemorações de aniversario dos 400
anos da Universidad de San Marcos, em Lima Perú e publicada como
capítulo de livro
Título do libro: La universidad en el Perú- Organizadores: Cristóbal Aljovín de
Losada y César Germaná Cavero-Editado por Fondo Editorial (Lima – Perú)
-Páginas: 165 a 188
-Data da publicação: mayo de 2002
-Domínio: história/educação/políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – volume no. 10

-"Educação superior : bem público ou serviço comercial
regulamentado pela OMC?"
Título :

-Natureza: trabalho apresentada durante a IIa. Cumbre de Universidades
públicas ibero-americanas realizada em Porto Alegre em abril de 2002 e
publicado como capítulo de livro
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Título do livro: “Universidade, um lugar fora do poder” organização de Wrana
Maria Panizzi, com participação de Rodrigo Borja (Equador) e Juan Carlos
Gottifried (Argentina)
-Páginas: 31 a 110
-Editado por Universidade Federal do Rio Grande do Sul, editora
-Data da publicação: 2002
-Domínio: políticas para ensino superior
-Internet: www.mardias.net – volume no 2

Título: "Lo público, lo privado y la internacionalización en educación

'superior"
-Natureza: Texto de um discurso proferido em seminário sobre “La universidad
pública en la respuesta iberoamericana a la globalización” realizado em
Córdoba, Argentina, de 29 a 30 de novembro de 2002 e publicado como
capítulo de libro publicado pela Associação de Universidades do Grupo de
Montevideu e pelo CEXECI, de Extremadura, Espanha
-Título do libro: Córdoba Eje XXI – La universidad pública en la respuesta
iberoamericana a la globalización
-Páginas: 23 a 64
-Domínio: políticas de ensino superior e globalização
-Internet: www.mardias.net – volume no. 2

Título: "La OMC y La educación superior para el mercado (original) –

A OMC e a educação superior para o mercado"
-Natureza: documento individual elaborado inicialmente em español e vertido
para o português que foi publicado em livro pela Universidade Federal do Rio
Grande do Sul
Título do livro: A educação superior frente a Davos – La educación superior
frente a Davos”, elaborado como colaboração ao Fórum Social Mundial
versão 2003
Páginas: 45 a 80
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Data da publicação: 2003
Domínio: globalização e políticas sobre ensino superior
Internet: www.mardias.net – volume no. 10

"UNAMAZ: uma idéia e uma realidade a serem renovadas e
sempre apoiadas"
Título:

-Natureza: conferência em reunião organizada pela UNAMAZ e publicada
como capítulo de livro
-Título do livro: UNAMAZ – Um projeto de cooperação pan-amazônica- (
coordenação Rosa Elizabeth Acevedo Marin)
-Data da publicação: 2003
-Páginas: 60 a 72
-Domínio: cooperação interuniversitária e Amazônia
-Editado por UNAMAZ - Associação de Universidades Amazônicas, Belém
-Internet: www.mardias.net –volume no. 4

Título: "Cooperação amazônica para o conhecimento e uso sustentável

dos recursos hídricos da região"
-Natureza: artigo conjunto com Luis E. Aragón publicado como capítulo do
livro “Problemática do uso local e global da água na Amazônia” elaborado
para seminário internacional sobre este tema realizado de 9 a 13 de março de
2003 em Belém, Pará, Brasil
-Data de publicação: 2003
-Páginas: 254 a 280
-Editado pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal
do Pará, Programa de Cooperação Sul-Sul para o Eco-desenvolvimento e
UNESCO
-Domínio: meio-ambiente, cooperação interuniversitária
-Internet: www.mardias.net -volume no. 4
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Título: “Espais solidaris en temps d’obscurantisme” (55 Pages).
-Natureza: Conferência de abertura do ano letivo 2003-2004, em setembro de
2003, do conjunto de universidades catalãs. O texto foi publicado em espanhol
(original) e catalão pela Universidade Politécnica da Catalunha como brochura
de 55 páginas
-Data de publicação: 2003
-Domínio: globalização, políticas universitárias
Internet: www.mardias.net –volume no. 2

Título: "Espaços solidários em tempos de obscurantismo"
-Natureza: documento individual publicado como capítulo de livro lançado por
ocasião de um seminário internacional sobre ensino superior organizado pelo
MEC em dezembro de 2003
-Título do livro: Universidade em questão – volume 1- org. Lauro Morhy
-Páginas: 55 a 82
-Data da publicação: dezembro de 2003
-Editora UnB
-Domínio: Políticas educacionais
-Internet: www.mardias.net – volume no. 11

Título: "Cooperação interuniversitária na criação do espaço Europa-

América Latina-Caribe"
Natureza: texto de apresentação em reunião do Conselho Executivo do
Conselho Iberoamericano de Universidades realizado em Porto Alegre, Brasil,
no dia 29 de novembro de 2003 e publicado nos anais em forma de livro do
CUIB
-Título do livro: II Reunião plenária do CUIB – Conselho Universitário IberoAmericano
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-Páginas: 141 a 150
-Edição: CUIB e ANDIFES
-Internet: www.mardias.net – volume no. 4

Título: "L’universitá nel “mercato” mondiale dell’instruzione"

-

-Natureza: síntese em italiano de diversos trabalhos, publicada como capítulo
do livro: Educazione versus formazione – Processi di riforma dei sistemi
educativi e innovazione universitaria a cura de Luciano Galliani
-Edizioni Scientifiche Italiane- Napoli 2003
--Pgs. 289 a 302

-Internet: www.mardias.net –volume no. 2

Título: "Perspectiva social del e-learning"
-Natureza: documento individual elaborado para servir de base a palestra feita
durante um workshop internacional organizado pela cátedra UNESCO em elearning da Universidade Aberta da Catalunha –UOC- sobre “Perspectiva
social del e-learning em la educación superior: universidad y desarrollo em la
era de la información” realizada em Barcelona, a 24 de março de 2004. O texto
foi publicado eletronicamente.
-Título da publicação: Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento
(RUSC)
-Data da publicação: 2004- vol. 1, no. 1
-Domínio: e-learning, ensino virtual, políticas universitárias
-Internet; www.mardias.net – volume no 12 e
http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/dias0704.pdf
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Título: "Amazonian co-operation for knowledge on water resourcess

and for the sustainable use of the resources in the region"
-Natureza: capítulo do livro Issues of local and global use of water from the
Amazon – Luis E. Aragón, Miguel Clüsener-Godt (editors)
-Data da edição: 2004, Montevideo
-Páginas: 219 a 237
-Editado por Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do
Pará e UNESCO
-Domínio: meio-ambiente, cooperação interuniversitária
-Internet: www.mardias.net – volume no. 4

Título: "Impacto da ação da OMC no ensino superior e no mercado de
trabalho"
-Natureza: O texto original serviu de base a uma palestra feita em Goiânia
sobre “Organização profissional e as novas exigências do mundo do trabalho”,
preparada a pedido dos organizadores da 59ª. Semana Oficial da Engenharia,
da Arquitetura e da Agronomia –CONFEA-CREA, realizado em Goiânia,
Brasil, no dia 27 de novembro de 2002. O texto revisado foi publicado como
capítulo de livro pela ONG Reggen.
-Título do livro “Globalização, Dimensões e Alternativas – Hegemonia e
contra-hegemonia”, organizado por Theotônio dos Santos
-Data da publicação: 2004
-Editora: PUC Rio, Loyola e Reggen
-Domínio: políticas da OMC, mundo do trabalho e ensino superior
-Internet: www.mardias.net – volume no. 2

Título: "Valores e identidades numa sociedade sem fronteiras"
Natureza: O texto original que serviu de base a uma conferência foi
apresentado parcialmente em português e parcialmente em espanhol, em
palestra durante o II Congresso euro-latino-americano de universidades,
organizado pela UFMG (Ana Lúcia Gazzola), em colaboração com o Grupo de
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Coimbra. Foi publicado como capítulo de livro. Elementos do texto foram
usados também em uma palestra apresentada em Madrid, em um simpósio
sobre “Imigração: um passo em direção à sociedade multicultural”, organizado
pela Universidade Politécnica de Madrid (Francesc Michavila) em 4 de maio
de 2004.
Título do livro: Cooperação internacional e diversidade
Data da publicação: 2004
Domínio: cooperação interuniversitária, imigração, políticas universitárias
Internet: www.mardias.net – volume no. 12

Título: “Perspectivas para a educação superior como bem público após

dez anos de debates e divergências” –
Natureza: Texto de conferência proferida em Guadalajara, México, durante a
Cumbre iberoamericana de rectores de universidades públicas organizada pela
Universidad de Guadalajara, México, de 9 a 11 de setembro de 2004 e
publicado como capítulo do livro “La educación superior y la integración
iberoamericana” (também disponível em CD)
- pgs. 51 a 71
-Data da publicação: 2005
-Editora: Universidad de Guadalajara
-Internet: disponível na página www.mardias.net – volume no. 12

Título: "Cooperação internacional deve ser baseada na solidariedade"
-Documento elaborado para servir de introdução/prefácio a livro dobre
experiências de cooperação interuniversitária da PUC de São Paulo
-Título do livro: Internacionalizando a universidade
-Páginas 15 a 19
-Data da publicação: 2005
-Domínio: cooperação interuniversitária
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-Editora: PUC/SP
-Internet: www.mardias.net – volume no. 4

Título: “Educação Superior vista como bem público: tendências e

dificuldades”
Natureza: trabalho individual solicitado pela Secretaria de Políticas das
Universidades (Presidência da República) e Ministério da Educação, Ciência e
Tecnologia da Argentina e publicado como capítulo de livro.
Título do livro: Educación Superior: bien público o bien de mercado? – editor
Juan Carlos Pugliese
-Páginas: 103 a 134
-Editora da Universidad de Córdoba, Argentina- 2005
-Domínio: políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – volume no. 13

“Social commitments
commercialization attempts” –
Tîtulo

of

the

universities

against

-Natureza: Texto elaborado em português e vertido para o inglês para
apresentação na reunião dos titulares de Prêmios Nobel organizada durante a
IIa. Conferência de Barcelona e promovida por GUNI (Global University
Network for Innovation) em Barcelona, na UPC- 2 de dezembro de 2005Versão inglesa publicada em 2006 na Finlândia pela Universidade de Tampere
e Okka Foundation e no México pela Asociación Mexicana para la Educación
Internacional.
-Texto publicado como capítulo do livro “Communication and learning in the
multicultural world” (Finlândia) e como capítulo de “Global Educación”,
volume 10.
-Data da publicação: 2006 (Finlândia e México)
-pgs. 79 a 117 (Finlândia), 133 a 158 (México)
-Texto elaborado em português e vertido para o inglês para apresentação na
reunião dos titulares de Prêmios Nobel organizada durante a IIa. Conferência
de Barcelona e promovida por GUNI (Global University Network for
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Innovation) em Barcelona, na UPC- 2 de dezembro de 2005- Publicado em
2006 na Finlândia pela Universidade de Tampere –Research Centre for
Vocational Education.
-Internet: www.mardias.net – volume no. 13

"La europeización de la universidad: un estímulo a la
convergencia u la vuelta a una política de dominación?"
Título:

-Natureza: Palestra durante o curso de verão sobre “La europeización de La
universidad: uma oportunidad excepcional para El progreso socioeconómico”,
organizado pela Universidade Jaume I e a Cátedra UNESCO em gestão e
políticas universitárias da Universidade Politécnica de Madrid realizado em
Benicàssim (Castelló), Espanha, de 6 a 8 de julho de 2005. O texto foi
publicado como capítulo de livro
-Título do livro: Universidad y Economía em Europa
-Páginas 137 a 157
-Data da publicação: 2006
-Domínio: Cooperação, Políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – volume no. 4

Título: "Cooperación amazónica para el conocimiento y uso sostenible

de los recursos hídricos de la región"
-Natureza: texto de documento escrito em parceria com Luis E. Aragón e
publicado como capítulo do livro “Amazonía – Biodiversidad sosteníble” –
coordenadores: H. Bernal, A. Ibabe, y R. Bermejo. Cátedra Unesco sobre
“Desarrollo sosteníble y educación ambiental” de La UPV/EHU
-Data da publicação: 2006
-Páginas: 85 a 94
-Editora: Universidad Del País Basco/Euskal Herriko Unibertsitatea/
Argitalpen Zervbitzua
-Domínio: Meio ambiente e cooperação internacional interuniversitária
-Internet: www.mardias.net – volume no. 4
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Título: “Valores e identidades numa sociedade sem fronteiras”
-Natureza: Texto de conferência proferida em Belo Horizonte durante o II
Congresso Euro-Latinoamericano de Universidades, com a participação de
universidades do Grupo de Coimbra e sob o patrocínio conjunto deste Grupo, a
Associação de Universidades do Grupo de Montevideo, a Andifes e a
Universidade Federal de Minas Gerais, em agosto de 2004. Publicado como
capítulo de livro e também em CD
-Data da publicação: 2006
-Natureza: capítulo de livro- pgs. 81 a 110 (também em CD)
-Editora: Editora da UFMG
Internet: www.mardias.net – volume no 12

Tîtulo: “Retos Institucionales y políticos de la acreditación em el

ámbito internacional”
-Natureza: Artigo firmado conjuntamente com o reitor da Universidade
das Nações Unidas, Van Ginkel para a Terceira Conferência de Barcelona
sobre Educação Superior- Barcelona 27-29 de novembro de 2006 e publicado,
na tradução espanhola, como capítulo do livro “La educación superior en el
mundo 2007” - Acreditación pra la garantia de la calidad: qué está em juego?
-páginas 37 a 57
-Edição: GUNI (Global University Network for Innovation) – Ediciones
Mundi-Prensa- Barcelona - 2007
-Domínio: acreditação, cooperação, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – volume no. 3

Título: “Institutional and political challenges of accreditation at the

international levels”
-Natureza: Artigo firmado conjuntamente com o reitor da Universidade das
Nações Unidas, Van Ginkel para a Terceira Conferência de Barcelona sobre
Educação Superior- Barcelona 27-29 de novembro de 2006 e publicado, no
original em inglês, como capítulo do livro Higher Education in the World,
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2007 – Accreditation for quality assurance: what is at stake? (2007) e do livro
Higher education at a time of transformation” (2009)
– pgs. 37 a 57,
-Edição: GUNI (Global University Network for Innovation) BarcelonaPalgrave Macmillan- 2007
-Domínio: acreditação, cooperação, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – volume no. 3 (também edição em espanhol) –
versão em chinês no volume 27

Título: “Desafios Institucionais e políticos de credenciameno em nível

‘internacional”.
-Natureza: Artigo firmado conjuntamente com o reitor da Universidade das
Nações Unidas, Van Ginkel para a Terceira Conferência de Barcelona sobre
Educação Superior- Barcelona 27-29 de novembro de 2006 e publicado, no
original em inglês, como capítulo do livro Educação Superior em um tempo de
transformação – Novas dinâmicas para a responsabilidade social” – Tradução
para o português de Vera Muller.
-Pgs. 165 a 170
-Edição GUNI – Palgrave Mcmillan, FOPROP- Fórum de pró-reitores de
pesquisa e pós-gradução das IES brasileiras- ediPUCRS- Porto Alegre, 2009.
ISBN – 13.978-0-230-23337-9
-Domínio: credenciamento (acreditação), cooperação, políticas universitárias
-Internet: Researchgate (marco Dias – Marco Antonhio Rodrigue Dias)

Título: “La internacionalización y la cooperación interuniversitaria en

la sociedad del conocimiento”
-Natureza: Artigo individual publicado como capítulo de livro elaborado para
lançamento durante a CRES – Conferência Regional sobre Ensino Superior
organizada pelo IESALC em Cartagena de Indias, Colombia, em 2008, em
preparação à II CMES de 2009. O texto em espanhol foi revisado por
Verónica Gandini.
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-“La educación superior en América Latina y el Caríbe: diez años después de la
Conferencia Mundial de 1998”- (editor: Carlos Tünnermann Bernheim)Colombia 2008
-Data da publicação: 2008
-Pgs. 313 a 366
Edição: Pontificia Universidad Javeriana e IESALC – Instituto Internacional de
la UNESCO para la Educación Superior em América Latina y el Caribe
-Internet: www.mardias.net – volume no. 14

Título: “A universidade no século XXI: do conflito ao diálogo de

civilizações”
-Natureza: capítulo 1 do livro Educação superior e Desenvolvimento –
contextos e abordagens (Walterlina Brasil, org) – Observatório da Educação
Superior e Desenvolvimento (Rondônia)
-Data de Publicação: 2009
-Páginas: 11 a 29
-Editora CRV, Curitiba
-Domínio: Políticas universitárias e desenvolvimento

Título: "Éducation, bien commun et bien public, est-elle compatible

avec la notion de bien global?"
Natureza: Texto de conferência do encerramento do "Séminaire final de l’étude
sur les reformes curriculaires par l’approche de compétences em Afrique”,
realizado no CIEP – Centre International d’Études Pédagogiques, em Sèvres,
França, de 10 a 12 de junho de 2009, organização conjunta do CIEP, Ministère
des affaires Étrangères et Européennes (França), Organisation Internatinale de
La Francophonie et Agence Française de Développement. O texto foi
publicado como capítulo de livro
Título do livro : Politiques publiques en éducation : l’exemple des reformes
curiculaires – Etude sur les réformes curriculaires en Afrique par l’approche
par compétences en Afrique».
Data da publicação: 2010
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Páginas: 80 a 94
Edição: CIEP –Centre International d’Études Pédagogiques
Internet: www.mardias.net – volume no. 14

Título: "PREFÁCIO"- livro de professores da UnB
-Natureza – Artigo de apresentação e introdução a obra coletiva dos
professores da Faculdade de Comunicação da UnB com o título “Comunicação
e cidadania – Conceitos e processos”
-Edição: Publicado pela Editora Francis em 2011
-Páginas XI a XV
-Domínio: Comunicação

-Internet: www.mardias.net – electronic book no 15

Título: "Do Anchieta ao Veredas ou como uma ideia num pedaço de
papel transformou o processo educativo"
Natureza: Artigo individual publicado como capítulo do livro "Veredas –
Curso superior de formação de professores – Histórias e Estórias" (Glaura
Vasques de Miranda, Maria Umbelina Caiafa Salgado e Ana Lúcia Amaral
organizadoras)
Edição: Publicado pela Editora Liber-Livro- Brasília
Páginas35 a 50
Data da publicação: 2013 – ISBN 978-85-7963-106-1
Dominio- Políticas educcionais- formação de pessoal da educação- cooperação

Título: “Cooperação Interuniversitária em tempos de globalização
uniformizante”
-Natureza: Documento individual do autor que serviu de base a
conferência feita no Fórum Latino-americano de Educação Superior
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(FLAES) realizado na UNILA, Universidade Federal de Integração
Latino-Americana, de 17 a 18 de novembro de 2014, em Foz de
Iguaçú, Brasil. Publicado como capítulo do livro “Fórum latinoamericano de educação superior - Foro latinoamericano de
educación superior” em 2015. Capítulo I da Seção I- “Integração e
internacionalização da educação superior”. Organizadora: Marília
Morosini
-Edição: Editora Pixel, 2015
-Domínio: Educação Superior- Políticas universitárias – cooperação
- integração regional
-Páginas 33 a 66
-Internet: Researchgate (Mardias) e www.mardias.net – volume no.
25

Título: “L’enseignement supérieur est un bien public et doit

fonder son action dans la Déclaration universelle des droits
de l’homme”

-Natureza: documento individual do autor elaborado pra servir de base a
apresentação feita em colóquio na UNESCO em homengem ao 80º aniversário
de Federico Mayor e publicado em livro coletivo com o título de “Federico
Mayor Zaragoza et/and l’acctualité de l’UNESCO – The relevance of
UNESCO”.
-Edição – UNESCO e AAFUS – Association des anciens fonctionnaires de
l’UNESCO – 2015- direction de Georges Kutukdjian et coordenation de
Moniquen Couratier
-Domínio- políticas universitárias- cooperação internacional- UNESCO
-Páginas: 157 a 173
-Internet: Researchgate (Mardias) e www.mardias.net volume 26
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Título: "25 años de innovación em la promoción de la cooperación

regional y defendiendo el carácter público de la educación superior"
-Natureza: artigo individual
-Edição: AUGM – Asociación de Universidades Grupo Montevideo-Data de publicação: 2016
-Páginas 118 a 121
no 25

-Internet: página da AUGM e www.mardias.net volume

Título: "Forward – Preface" - Prefácio a um livro em chinês de Wang

Yibing
Natureza: artigo individual para prefácio do livro "1991-2016- Collection of
papers on educational development, trend analysis and reform
recommendations – Global and international comparative perspectives
Data da publicação: 2018
Domínio: políticas educcionais
Internet: texto original em inglês em www.mardias.net volume 27

Título: “A educação superior nas últimas décadas – Contextos e
cenários de uma cooperação possível”
-Natureza: artigo individual publicado como capítulo do livro “De Havana a
Córdoba: duas décadas de educação superior na América Latina”, org. de Stella
Meneghel, Murilo Camargo e Paulo Speller
Domínio: Políticas educacionais- cooperação interuniverritária
-Edição: Publicado em 2018 pela Editora Nova Letra – ISBN 978-85-4600212-2
- Páginas: 23-72
-Internet: Researchgate (Marco Dias) e www.mardias.net ----------------
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Título: "CRES 2018 - ¿Uma nueva reforma de Córdoba? Prioridad a

la esperanza y a la utopia contra la opresión y el oscurantismo"
-Natureza: artigo individual publicado como capítulo do livro "Balance y
desafío hacia CRES 2018- Cuaderno 1- Aportes para pensar la universidad
latinoamericana".
-Domínio: políticas educacionais- ensino superior
-Edição: publicado em 2018 por IEC (Conadup- PRIU- CLACSO- Universidad
Nacional de las Artes)
-Páginas: 29-48
-Internet: Reserchgate (Marco Dias) e www.mardias.net volume 28

Título: "Cátedras e redes UNESCO: instrumentos para uma
cooperação interuniversitária solidária"
- Natureza: artigo individual publicado como capítulo do livro " Cátedras
UNESCO e os desafios dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável"organizador: Geraldo Caliman
-Dominio- políticas educacionais – cooperação interuniversitária
-Edição: Publicado em 2019- por UNESCO e Universidade Católica de
Brasilia – CDU: 37.502.131.1
-Páginas: 21-59
-Internet: www.mardias.net volume no.

Título: "Paulo Freire, oltre l'alfabetizzazione degli adulti"

-Natureza: artigo conjunto com Venício Arthr de Lima publicado como
capítulo do livro "Figure dell'educazione nel mondo" a cura di Livia Cadei e
Domenico Simeone- Ed. Jean Marie De Ketele

-Dominio: políticas educacionais
-Edição: Publicado em 2019 por Scholè – Editrice Morcelliana
-pp. 191-206
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-Internet: researchgate e www.mardias.net- vol. ---------

Título: Prefácio/artigo do livro UNILA: uma universidade necessária

-Natureza – prefácio com natureza de artigo individual para livro organizado
por Manolita Correia Lima, Gisele Ricobom e Ivor Prado
-Dominio: políticas educacionais/cooperação interuniversitária internacional
-Edição: publicado em 2020 por CLACSO
-Páginas: 9 a 36

D- BROCHURAS (BOOKLETS) – ARTIGOS EM REVISTAS,
FASCÍCULOS, SUPLEMENTOS DE JORNAIS, TEXTOS PARA
CONFERÊNCIAS ETC

Título: “Comunicação e cultura”
-Natureza: artigo em suplemento da PUC-MG
-Publicação: O Diário de Belo Horizonte
-Data da publicação: 5 de abril de 1969
-Internet: www.mardiasd.net – volume20

Título: “A hora dos cursos de comunicação”
-Natureza: trabalho individual publicado em revista
-Título da publicação: “Educação”
-Data da publicação: outubro a dezembro de 1971- ano I- no. 3
-Páginas: 24 a 28
-Internet: www.mardias.net – volume no. 20
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-Editora Ministério da Educação
-Domínio: Comunicação-Educação

Título: "Pesquisa em comunicação e opinião pública"
-Natureza: artigo em revista, texto utilizado em várias conferências e cursos
principalmente na Universidade Católica de Minas Gerais e Universidade de
Brasília. Texto utilizado inicialmente em conferência na PUC-MG com o título
de “Tendências dos métodos de pesquisa nos meios de comunicação social”
-Título da revista: Revista Brasileira de Teleducação
-Data da edição: no 1- 1972
-Páginas: 40 a 59
-Internet: www.mardias.net - volume 20

Título: "O fenômeno da concentração e seus efeitos na televisão"
-Natureza: estudo individual sobre políticas de comunicação publicado em
revista
-Nome da publicação: Revista Brasileira de Teleducação
-Data da publicação: nos. 6-7 – 1972
-Editora: Associação Brasileira de Teleducação
-Internet: www.mardias.net- volume 18

Título: "Ensino de Comunicação: Modelo Mal Escolhido"
-Data da edição : 10.1972
-No. do fascículo 42
-Páginas 12 a 18
-Título da revista: Cadernos de Jornalismo e Comunicação
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-Editora: JB –Jornal do Brasil
-Área do conhecimento: comunicação/educação
-Natureza do trabalho: individual/publicado

-Internet: www.mardias.net- volume 20

Título: "I Encontro Mundial de Comunicação"
-Natureza: artigo em revista da PUC-MG contendo informe sobre o Encontro
mundial organizado no México, pela Televisão, com a participação dos
maiores nomes dos estudos de comunicação.
-Título da revista : Ordem/Desordem, Faculdade de Comunicação da PUC de
Minas Gerais (pgs 55 a 60) e Revista Brasileira de Teleducação no. 6-7
-Data das edições: Agosto de 1975 (n° 5 – Ordem/Desordem) e 1975 (RBT)
-Editora : Vega/PUCMG e ABT
-Internet: www.mardias.net – volume no. 18

Título: "Política Nacional de Comunicação na área do Ministério da

Educação e Cultura"
-Natureza: documento sobre política nacional de comunicação, cujos princípios
foram utilizados pelos Ministros da Educação e da Comunicação em
pronunciamentos e como base para decisões
-Data da edição: fevereiro de 1975
-Natureza: pesquisa encomendada pelo MEC, co-autoria com Geraldo da
Rocha Moraes e José Luiz Warren Jardim Gomes Braga, difusão limitada
-Domínio: políticas educacionais
-Editora: MEC
-Internet: www.mardias.net- volume no. 18
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Comunicação Ameaçada –
concentração e seus efeitos na televisão"
Título:

"A

o

fenômeno

da

-Natureza: artigo individual sobre concentação na comunicação no Brasil nos
anos 70
-Data da edição : 04.75
-No. do fascículo 6/7
-Páginas 37 a 42
-Título da revista : Revista Brasileira de Teleducação
-Editora- ABT
-Área do conhecimento : comunicação/política
-Internet: www.mardias.net –volume no. 18

Título : "Responsabilidade Cultural da Radiodifusão"
-Natureza do trabalho: pesquisa individual, definindo princípios para políticas
públicas para a radiodifusão
-Data da edição : 1975 (outubro)
-No.do fascículo 9
-Páginas : 4 a 26 (primeira edição)
-Páginas 4 a 49 (segunda edição)
-Título da revista : Revista Brasileira de Teleducação – Teleducação ano 50
-Editora: ABT
-Área do conhecimento: comunicação/política/cultura
-Internet: www.mardias.net- volume no. 18
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Título: "Disponibilidade, distribuição e conteúdo da comunicação no

Brasil"
-Palestra apresentada ao Seminário Latino-americano de comunicação
realizado na UnB em agosto de 1975. O texto foi publicado em jornal local
-Título do jornal: Jornal de Brasília
-Data da publicação: 02 de setembro de 1975
-Domínio: Políticas de comunicação no Brasil
-Internet: www.mardias.net – volume no. 18

Título: "Para onde vai a televisão brasileira? E porque o rádio é tão

mal explorado?"
-Natureza: Artigo de César Fonseca (Editoria da cidade) com entrevista
concedida por Marco Antonio Rodrigues Dias sobre problemas da
comunicação áudio-visual no Brasil no final dos anos setenta. O documento
ocupou uma página inteira (contra-capa)
-Título do Jornal: Jornal de Brasília
-Data da publicação: 8 de fevereiro de 1976
-Domínio: políticas de comunicação no Brasil
-Internet: www.mardias.net – electronic book no. 18

Título: "Manual de admnistração Acadêmica- vol 7 - Ensino de

Extensão"
-Natureza: guia para professores e alunos
-Data da edição: 1976
-Domínio: administração acadêmica
-Natureza: co-autoria com Luís Mário Marques de Couto e Yara Januzzi
-Editora: Câmara de Extensão da UnB
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Título: "Há lugar para Formas de Universidade Aberta no Brasil?"
-Data da edição : 01.77
-No. do fascículo : 14
-Páginas 35 a 41
-Título da revista Tecnologia Educacional
-Editora : Associação Brasileira de Tecnologia Educacional- ABT
-Domínio : Educação
-Natureza do trabalho : individual, publicado (publicado igualmente no
Boletim da Associação dos Docentes da UnB, Brasilia, no. 6- maio de 1979).
Internet: www.mardias.net – volume no. 18

Título: "Comunicação : Dependência ou Desenvolvimento?"
-Natureza: documento individual sobre os vínculos entre comunicação e
desenvolvimento com enfoque especial na dependência- publicado em revista
-data da edição: 04.77
-no. do fascículo: 16
-páginas: 14 a 23
-título da revista: Tecnologia Educacional
-Editora: ABT
-domínio : comunicação/política
-Internet: www.mardias.net –volume no. 18

Título: "Comunicação Social no Brasil"
--Natureza : individual publicado como capítulo em brochura
-Data da edição :

01.77
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-Páginas 26 a 75
-Obra : Documento – II . Seminário de Comunicação Social – Anais –
realizado em Brasília nos dias 25,26 e 27 de agosto de 1976
Editora : Minter/Brasília
-Internet: www.mardias.net –volume no. 18

Título: "Comunicação : novo curriculum e maior diálogo"
-natureza : texto de conferência proferida na Universidade Federal de Santa
Maria, RGS, em junho de 1978 e publicada em jornal
-publicação : Jornal de Brasília (página inteira- pg.30)
-data da publicação : 27.08.1978
-domínio : educação/comunicação/política
-Internet: www.mardias.net- volume 20

Título: "La participation du public, un défi pour le nouveu Conseil des
Communications (Brésil)" – original em francês - publicado também em
espanhol e inglês - Public participation, the challenge facing the new communication
council (Brazil)
-Data da edição : 4/79
-Número do fascículo 083
-Data da publicação: 1979
-Páginas

13 a 18 (francês), 12 a 17 (inglês)

-Título da Série: Etudes et Documents d’information no. 83- Les Conseils
nationaux de la politique de La communication: príncipes et expériences
-Editora : UNESCO, Paris
-Domínio : Comunicação
-Natureza do trabalho: individual
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-Internet: www.mardias.net, volume 20

Título: "Novas Tecnologias ou velhos instrumentos de dominação?"
-Título da revista: Tecnologia Educacional no. 38– número especial sobre pósgraduação à distância
-data da publicação: outubro de 1980
-páginas 6 a 8
-domínio : educação
natureza do trabalho : individual, publicado
-editora- ABT

Título: "A UNESCO e a Nova Ordem Mundial da Comunicação"
-Data da edição: janeiro de 1981
-Número de páginas 12
-Natureza : brochura (booklet) – estudo analítico sobre o Relatório Mac Bride,
individual, publicado originalmente no «Diário do Comércio» de Belo
Horizonte, nos dias 22, 25 e 26 de novembro de 1980
-Domínio : comunicação/política
-Natureza- individual, publicado
-Editora : Universidade Federal de Santa Catarina
Internet: www.electronic book no. 19

Título: "La UNESCO y el Nuevo Orden Mundial de la Comunicación"
-Título da revista: Comunicación : Estudios y Documentos
-Data da edição: 1981
-Natureza: artigo individual
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-Domínio: comunicação/política
-Editora : Asociación Católica Latinoamericana de Radio y Televisión BogotáColombia
Internet: www.mardias.net – volume no. 19

Título: -“Marcus Pereira: amor e paixão pela cultura do Brasil”
-Natureza: artigo individual publicado em jornal
-Nome do Jornal: Correio Braziliense
-Data da publicação: 25 de fevereiro de 1981
Internet: www.mardias.net – volume 20

Título: Une université libre comme instrument pour la paix et la
diversité dans le monde (original em francês, versões publicadas em espanhol e
inglês)
Natureza: Pronunciamento na sessão inaugural da primeira reunião do conselho
da Universidade para a Paz, realizada em San José de Costa Rica, no dia 6 de
março de 1982. O texto foi publicado em booklets (livros-brochura). Speech by
Mr. Marco Antonio R. Dias, representative of the Director General of
UNESCO.
-Páginas: 19 a 23 (inglês), 20 a 24 (espanhol)
-Data de publicação 1982
-Domínio: educação, relações internacionais
-Natureza: individual, publicado em inglês e espanhol (original)
-Editora: Universidade para a Paz- Costa Rica
-Internet: www.mardias.net – volume no. 5
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Título: YHHBEPCHTETBT LHEC, YHHBEPCHTETTBT YTPE
Data : 14 de dezembro de 1983
Entrevista a um jornal diário em Sofia (Bulgaria)
Título do jornal Outchitelsko Délo
Domínio: educação superior

Título: Une date importante dans l’histoire de la coopération

internationale - An important date for International Cooperation
-Natureza: Elementos do pronunciamento em cerimônia em comemoração aos
10 anos de criação da UNU publicados como capítulo de brochura (booklet)
em francês (original), inglês e japonês.
-Título da brochura (booklet): Une rétrospective pour le futur – L’Université
des Nations Unies après dix ans
-Data da edição: maio de 1986
-Páginas 45 a 47
-Editora : UNU- Tóquio
-Internet: www.mardias.net – volume no. 5

Título: "Discurso del sr. M.A.R. Dias" (Comité Consultativo del CRESALC)
- Octubre de 1986)
-Título da publicação: Educación Superior – Boletin del CRESALC número especial sobre "Contribución de la Educación superior a otros níveles y
areas educativas"
-data da publicação : 1986
-Editora : CRESALC

Título: "Comunicação, segurança e liberdade"
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Natureza: tradução em português de texto apresentado em Aix-em-Provence,
França e publicado como capítulo de livro na França. A versão em português
foi elaborada por Godofredo de Olivera Netto e Heloisa Gonçalves Barbosa.
No Brasil, foi publicado em revista especializada
Título da revista: Comunicação & Política
Data da publicação: 1987 – no. 7, 1; 87 –
Páginas 11 a 20
Internet: www.mardias.net – volume no. 18

Título: "As barreiras culturais na cooperação - Las barreras culturales

en la cooperación"
-Natureza: documento (original em francês) que serviu para palestra durante
uma conferência internacional em Montreal, Quebec, Canadá, no dia 25 de
abril de 1988. Título da conferência: Le role grandissant des universités dans
La coopération internationale, organizada pela Associação das Universidades e
Colégios do Canadá, Agência Canadense para o Desenvolvimento
Internacional (CIDA) e Dallhahouse University. Versões em português e
espanhol foram publicadas. No Canadá, publicou-se resumo em francês e
inglês nos anais da Conferência.
-Título das revistas: Revista Educação Brasileira do Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras (CRUB) e Educación Superior, revista editada pelo
CRESALC (UNESCO)
-Data das publicações: 10 (21) 1989 CRUB – Enero/Diciembre 1989, nos. 2728, CRESALC
-Páginas: 125-138 (CRUB) e 182-194 (CRESALC)
-domínio: educação, cooperação, políticas universitárias
Internet: www.mardias.net- volume no. 3
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Título: "La contribution de l’UNESCO aux projets Columbus et
Copernicus liés à la CRE" - Allocution de M. Marco Antonio Dias, directeur
de la Division de l’enseignement supérieur et de la formation des personnels de
L’éducation de l’UNESCO
-Natureza: palavras proferidas em nome da UNESCO na sessão de abertura da
IX Assembléia Geral da CRE – Conferência de Reitores Europeus- realizada
em Durham, Reino Unido, de 10 a 15 de setembro de 1989. Os anais foram
publicados em forma de livro/brochure (booklet) pela CRUE
-Título da publicação: CRE Journal
-páginas 85 a 86
-data da publicação: 1991
-Título do booklet : Actes de la IXème Assemblée Générale Durham- 11-15
septembre 1989
-editora : CRE – Conférence des Recteurs des universités européennes.
-Internet: www.mardias.net – volume no. 5

Título: "Tendances et défis de l’enseignement supérieur: une vision

globale - Trends and challenges in higher education : a global
approach"

-Natureza: pesquisa individual, texto serviu para dupla apresentação: a) em
Paris durante a Segunda Consulta Coletiva das ONGs relativas ao ensino
superior (8-11 de abril de 1991); b) em Caracas, durante um simpósio sobre
Novos regulamentos para o ensino superior em nível mundial: o caso da
América Latina- Futuro e Perspectivas, 2 e 3 de maio de 1991.
-Título da série de fascículos em Paris: Nouveaux cahiers sur l’enseignement
supérieur- Documentation des réunions – New Papers on Higher EducationMeetings- Título do fascículo Le rôle de l’enseignement supérieur dans la
société : qualité et pertinence - The role of higher education in Society: Quality
and pertinence- no. 1 – 2nd UNESCO – Non-Governmental Organizations –
Collective Consultation on Higher Education- 8-11 April 1991-Páginas: 41 a 72 (edição em francês) – 41 a 73 (edição em inglês)
-Domínio: ensino superior
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-Data : 1991
-Editora- UNESCO
-Internet : www.mardias.net – volume no. 3

Título: "Presentation" (évaluation)
-Natureza : Introdução a uma brochura contendo as apresentações feitas em um
cinclo de conferências sobre a questão da avaliação
-Título da brochura : Cycle de conférences 1 – Enseignement supérieur: quelles
procédures d’évaluation? Avec W.B.Dockrell, Shirdiokht Ziarati et Isabel
Monal
-páginas 2 e 3 (1983)
-domínio: educação
-Editora: UNESCO
-Internet: www.mardias.net – volume no. 6
Título: Quel ordre mundial devons nous chercher? Le rôle des

universités catholiques - La missión des professeurs des universités
catholiques (original) - Que orden mundial tenemos que buscar? – La
misión de los profesores en la Universidad Católica
Natureza: Discurso proferido na Assembléia geral da Federação das
Universidades Católicas realizada em Toulouse, França, em 1991. O texto foi
publicado em brochuras editadas em francês e espanhol.
-Título das publicações: La missión des universités catholiques – La misión de
las universidades católicas. Marc Caudron, editor
-Páginas: versão francesa: 22 a 27, versão española (94 a 99)
-Data das publicações: versão francesa (1991), versão espanhola (1992)
-Domínio: política internacional, movimentos católicos, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – electronic book no. 6
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Título: "Improving co-operation to ameliorate quality and relevance in

Higher education"
Natureza: documento individual sobre a cooperação como instrumento para
melhorar a qualidade e a pertinência do ensino superior. Publicado como artigo
de revista internacional
Título da publicação: Journal of Educational Development
Data da publicação: vol 12, no. 2, 1992
Páginas: 123 a 129
-Domínio: cooperação interuniversitária, qualidade e pertinência
-Editora: Pergamon Press Ltda. Reino Unido
-Internet: www.mardias.net – electronic book no. 6

Título: "Les libertés académiques et l’autonomie universitaire"
-Natureza : discurso de encerramento, no dia 7 de maio de 1992, da
conferência internacional aobre liberdade acadêmica e autonomia universitária,
organizada pelo CEPES –Centro de estudos para o ensino superior da
UNESCO, situado em Bucareste, Romênia, publicado, em sua versão original,
em Bucareste e em Brasília.
-Título das publicações: Papers on Higher education (special issue 1993) em
Bucareste e revista Educação Brasileira do Conselho de Reitores das
Universidades Brasileiras no Brasil, volume 14, número 29, julho/dezembro de
1992
-Páginas: 299 a 308 (Bucareste), 187-199 (Brasília)
-Domínio: autonomia, liberdades acadêmicas, políticas universitárias
-Editoras: CEPES-UNESCO (Bucarest) – CRUB (Brasília)
-Internet: www.mardias.net – volume no. 6

Título: "New Trends in interuniversity Cooperation at global level"
-Data da publicação : 1992
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-Título da revista : Educación Superior y Sociedad – vol. 3 no. 2-Páginas : 77 a 84
-Domínio/educação/administração acadêmica
-Natureza: trabalho da conferência da OCDE
-Editora : CRESALC/UNESCO Caracas
-Internet: www.mardias.net –volume no. 3 (English version), versões existentes
em francês e espanhol.

-Título: "Meio ambiente e comunicação: a função das universidades"
-Natureza: Documento que serviu de base a apresentação feita na reunião
preparatória à Conferência Mundial sobre Meio Ambiente no Rio de Janeiro
em 1992, “Rio Ciência 92 – Encontro de Universidades, Sociedades Científicas
e Institutos de Pesquisa, Meio Ambiente e Desenvolvimento” promovida pela
Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), Academia Brasileira
de Ciências (ABC) e Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Uma
síntese deste documento foi publicada em livro pelos promotores e o texto
integral pelo CRUB
-Título da Publicação: Revista Educação Brasileira, volume 15, número 31,
julho/dezembro de 1993
-Páginas 117 a 135
-Domínio: meio ambiente, comunicação, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – electronic book no. 6

Título: "The Encyclopedia of Higher Education"
-Natureza : artigo contendo análise crítica da Enciclopédia publicada por
Pergamon Press em 1993 com mais de 300 artigos e ensaios
-Título da revista: Higher Education Policy – the quartely journal of the
International Association of Universities
-Data da publicação: março de 1993 – volume 6- number I
-Páginas : 55 e 56
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-Domínio : educação
-Editora : Pergamon Press, Oxford, New York, Seoul, Tokyo

-Internet: www.mardias.net – electronic book no.6

Título: "What university for what society?"
Natureza: Documento individual resultante de palestra na Universidade de
Utrecht, Holanda, com o texto publicado em brochura
Título da brochura: Opening Academisch Jaar 1993 –
Data da publicação: 1993
Páginas 11 a 14
Editora: Universidade de Utrecht
Domínio: Políticas universitárias
Internet: www.mardias.net – electronic book no. 6
Título: "Strategies

for Change and Development in Higher

Education"
-Natureza: primeira versão preliminar oficial do Policy Paper on higher
education da UNESCO (1995) elaborado conjuntamente com Dumitru
Chitoran e Jan Sadlak. Esta versão foi apresentada e discutida durante a
Terceira Consulta Coletiva das ONGs especializadas em ensino superior
realizada em Paris de 9 a 11 de dezembro de 1992
-Publicação: Texto publicado em inglês no volume 5 (1993) na série “New
Papers on Higher Education – Meetings and Documents” sob o título geral de
“The management of international cooperation in higher education”.
-Páginas 29 a 50
-Editor: Divisão do Ensino Superior, UNESCO (Paris)
-Domínio: educação, política

-Internet: www.mardias.net - electronic book no. 7
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Título: "New Trends in interuniversity Cooperation at global level -

Nouvelles Tendances de la coopération interuniversitaire au Niveau
global"
-Data da publicação: março de 1994
-Páginas: 104 a 114 na edição em inglês, 114 a 125 na edição em francês
-Título da Revista da OCDE: Higher Education Management- vol. 6 no 1 Gestion de l’enseignement supérieur
-Domínio: educação e administração acadêmica
-Natureza: trabalho apresentado em conferência internacional da OCDE em
Paris
-Editora : OCDE- OECD
-Internet: www.mardias.net –electronic book no. 3

Título: "El movimiento UNITWIN de la UNESCO, llave maestro para

la cooperación interuniversitaria"
-Natureza: entrevista sobre o programa UNITWIN/Cátedras UNESCO
-Título da publicação: NUE – Noticiário da Universidade de Extremadura
-Data da publicação: no. 5, março/abril de 1994
-Páginas: 10 e 11
-domínio: cooperação interuniversitária
-Internet: www.mardias,net – electronic book no. 6

Título: "Quality in higher education from an international point of

view: the role of UNESCO"
-Natureza: texto de base serviu para palestra durante a Conferência
Internacional do INQAAHE, de 24 a 28 de maio de 1993, no Quebec, Canadá.
O texto sofreu alterações para uma publicação pelo CEPES (UNESCO) em
1995
-Título da publicação: Higher Education in Europe (CEPES-Bucareste)
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-Data da publicação: vol XX, nos 1-2 – 1995
-Páginas: 96 a 107
-Domínio: avaliação, acreditação, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – electronic book no. 6

Título: "L’éxode des cerveaux : les responsabilités de la communauté

Internationale - Brain Drain : what are the responsibilities of the
international community"
-Data da edição: 1995
-Páginas: 81 a 88 (edição francesa) – 73 a 81 edição em inglês
-Título da publicação: Conférence parlementaire sur la coopération scientifique
et technologique avec les pays d’Europe centrale et orientale
-Domínio: educação/política
-Natureza : comptes rendus et documents d’une conférence internationale
-Editora : Conseil d’Europe- Estrasburgo
-Internet: www.mardias.net – electronic book no. 6

Título: “Evocação de João Apolinário”
-Natureza: trabalho individual publicdo em suplemento de cultura e arte de
jornal português
-Nom do jornal: Correio do Porto
-Data da publicação: 27 de novembro de 1995
-Internet: www.mardias.net – volume 20

Título: "El apoyo público a la educación superior"
-Discurso no Parlamento uruguaio para apresentar o documento de política da
educação superior da UNESCO (duas edições)
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-Título da brochura (booklet): La unesco frente al cambio de la educación
superior en América Latina y el Caribe – Memorias del Acto realizado en el
Parlamento uruguayo – Montevideo- junio 1995- 2ª. Edição- Título: “La
educación superior como responsabilidad de todos”) em Series Políticas y
estratégicas (pgs.21-28)
-Data da edição: 1995
-Páginas: 27 a 40
-Domínio: educação/política
-Editora : CRESALC/UNESCO Caracas
-Internet: www.mardias.net – electronic book no. 7

Título: "Mudança e Desenvolvimento no ensino superior" e "Palavras

de abertura"
-Natureza: Discursos (sessão de abertura e plenária), em 5 de setembro de
1995, do documento de política sobre o ensino superior da UNESCO (1995),
no Senado brasileiro, sob a presidência do Ministro Paulo Renato Sousa,
publicado em brochura
-Título da publicação: Mudança e desenvolvimento da universidade pública na
América Latina – Memórias do Seminário Internacional realizado pela
ANDIFES no Parlamento Brasileiro – setembro de 1995- coordenadores:
Hélgio Trindade, Maria Beatriz Luce
-Data da publicação: 1996 – Série Políticas e Estragégias no. 3
-Páginas: 21 a 34 e 17 e 18
-Domínio: educação/políticas universitárias
-Editora: CRESALC/UNESCO- Caracas- 1996
-Internet: www.mardias.net – electronic book no. 7

Título: “Morte de Mitterrand representa o fim do século XX na França

O último estadista francês”
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-Natureza: artigo especial em função do falecimento do Presidente Miterrand e
publicado com enfoque especial em jornal
-Título do jornal: Correio Braziliense – Brasília
-Data da publicação: 14 de janeiro de 1996
-Domínio: memorial/política/história
-Internet: www.mardias.net – volume no. 8

Título: "La crise de la vache folle et la coopération interuniversitaire"
-Natureza: Texto de palestra apresentada em conferência realizada em
Istambul na Turquia, de 18 a 20 de abril de 1996, com promoção conjunta da
Universidade de Paris I (Sorbonne) e Universidade Galatasaray sobre
“Mutations des enseignements supérieurs”.
-Domínio: cooperação, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net –volume no. 3

Título: 'La crisis de las vacas locas y la cooperación interuniversitaria"
-Data da publicação : 1996
-Páginas 336 a 347
-Título da revista : “Avance y Perspectiva”, órgano del Centro de
Investigación y de Estudios Avanzados del IPN, México
-Domínio: educação/política
-Edição : noviembre-diciembre de 1996- volumen 15
-Editora: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN – México-Natureza: texto original em francês apresentado em conferência internacional
em Istambul em abril de 1996. Tradução de Gloria Novoa de Vitagliano.
Internet: www.mardias.net – volume no. 3
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Título: "La educación superior para la paz en una perspectiva

internacional"
-Natureza: artigo individual publicado em revista
-Publicação: Educación Superior, boletin informativo del CRESALC – Año 2,
no.1, enero-marzo 1996
-Páginas 4 e 5
-Domínio: educação para a paz
-Editora: CRESALC/UNESCO- Caracas
-Internet: www.mardias.net – volume no. 8

Título: "La responsabilidad de la educación superior hacia el conjunto

del Sistema educativo"
-Data da publicação: vol 7, no. 1, 1996
-Páginas : 5 a 26
-Título da publicação: Revista : Educación Superior y Sociedad
-Domínio: educação
-Natureza: texto que serviou de base a conferência nacional organizada pelo
Ministério da Educação da Venezuela e a Universidad
-Editora : CRESALC/UNESCO Caracas
-Internet: www.mardias.net- volume 24

-Título: "Políticas y Estrategias de la educación Superior"
-Natureza: palestra apresentada durante um simpósio organizado pelo Conselho
Executivo das Universidades bolivianas (CEUB), em Cochabamba, em junho
de 1996, e publicado como brochura
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--Título da publicação: Educación Superior con miras al Siglo XXI- Memorias
del Simposio copatrocinado por la UNESCO y el Comite Ejecutivo de la
Universidad Boliviana (CEUB) editor José L. Tellería-Geiger
-Páginas: 15 a 21 -Data da publicação: 1996 – Serie: Políticas y Estrategias no. 7
-Domínio: educação/Políticas universitárias
-Editora: CRESALC/UNESCO Caracas
-Segunda edição: série Políticas y Estratégias no. 7- CRESALC
Título: Reflexiones sobre la política de la UNESCO en la educación superior
-Data da edição : 1996
-Internet: www.mardias.net – volume no. 7

-Título: "Reflexiones sobre la política de la UNESCO en educación

superior"
-Natureza: Apresentação oral realizada em Kingston, maio de 1966, durante
Mesa redonda organizada pelo CRESALC no quadro da Sétima Reunião de
Ministros da Educação da América Latina (Minedlac VII)
-Título da publicação: Bases para La transformación de La educación superior
em América Latina y El Caribe – Memorias de Mesa Redonda organizada por
el CRESALC en el marco de la Sétima Reunión de Ministros de Educación de
América Latina y el Caribe (Minedlac VII)
-Data da publicação: 1996
-Páginas: 13 a 15
-Editora: CRESALC/UNESCO – Serie Políticas y Estrategias no. 4 – editor:
Luis Yarzábal
-Domínio: educação/política
-Internet : www.mardias.net – volume no. 7
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Título: "Le chomâge est l’invité non attendu du nouvel ordre

économique mondial"
-Data da publicação: novembro1996
-Título da publicação : Le Mois à l’ Unesco no. 23
-Natureza: entrevista
-Páginas:12 a 15
-Domínio: educação/política
-Editora: Centro Católico Internacional para a UNESCO, Paris
-Internet: www.mardias.net – volume no. 8

Título: "Changement et développement dans l’enseignement supérieur:

une utopie"
-Natureza: entrevista a uma publicação católica francesa
-Título da publicação: Journal of the International Catholic Center for
UNESCO
-Data da publicação: Dezembro de 1996 – no. 23 (editor: Georges Berton)
-Páginas: 12 a 14
-Domínio: Políticas universitárias
-Editora: Centro Católico Internacional para a UNESCO
-Internet: www.mardias.net – volume no. 8

Título: "The role of higher education in Palestina
ceremony"

- Opening

-Natureza: texto de discurso proferido na abertura de conferência internacional
em Nablus, Palestina, de 7 a 9 de novembro de 1996, sob a presidência de
Yasser Arafat, publicado como parte de uma brochura (booklet)
-Título da publicação: The role of higher education in the context of an
independent Palestinian state –
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-Páginas: 12 a 17
-Data da publicação: 1997
-Domínio: educação/política
-Editora: An-Najah National University- Nablus- Palestina
-Internet: www.mardias.net - volume no. 4

Título: "Cooperación internacional: cuestión de necesidad"
-Natureza: documento individual que serviu de base a uma palestra na
assembléia da Conferência de Reitores das Universidades Espanholas em 17 de
outubro de 1997
-Publicado inicialmente no site da CRUE, Madrid
-Domínio: cooperação interuniversitária/políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – volume no. 8

Título: "L’investissement éducatif est un projet de société"
-Natureza : artigo individual sobre educação e ensino superior publicado
-Título da publicação: Le Mois à l’UNESCO no. 25 – Les jeunes ao cœur du
monde
-Journal of the International Catholic Center for UNESCO
-Data da publicação: abril-junho 1997
-Editora: Centro Católico Internacional para a UNESCO
-Internet: www.mardias.net – volume no. 8
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Título: "Los retos de la educación superior en el umbral del nuevo siglo

– The challenge of higher education on the threshold of a new
century"
-Título da publicação: Symposium on ‘The future of universities’ 5 December
1996, Santiago de Chile
-Natureza: booklet publicado pela Universidade das Nações Unidas contendo
documentos apresentados como preparação à CMES de 1998, em simpósio
realizado no marco da 43ª. Sessão do Conselho da UNU
-Data da publicação: 1997
-Domínio: políticas para o ensino superior
-Editora: Universidade das Nações Unidas
-Internet: www.mardias.net- volume no. 1

Título: "A magnificus rector from Utrecht to the world"
-Título da publicação: Een Magnifieke Rector
-data da publicação (brochura): 1997
-páginas: 4 a 7
-natureza: discurso em inglês na sessão de abertura do ano escolar 1997-1998
da Universidade de Utrecht (homenagem a Van Ginkel nomeado reitor da
UNU)
-domínio: educação/administração escolar
-editora: Universidade de Utrecht
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 8

Título: "Contribution de l’Afrique à la Conférence Mondiale sur

L’enseignement supérieur"
-Título da publicação: Les actes de la Consultation régionale – Consultation de
la région Afrique préparatoire à la Conférence Mondiale sur l’Enseignement
Supérieur- Dakar- 1-4 avril 1997
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-Páginas: 115 a 119
-Domínio: educação
-Natureza: discurso no encerramento da conferência regional africana em
preparação à CMES de 1998- publicado como capítulo de uma brochura
-Editora- Bureau de l’UNESCO à Dakar
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 1

Título: "A common synergy for the building of a better society -Une

synergie pour la construction d’une société meilleure"
-Natureza: texto do discurso em inglês (original) e francês apresentdo, em
1997, à reunião preparatória dos países da América do Norte para a CMES,
realizada em Toronto, Canadá, publicado em brochura – booklet (inglês e
francês): North American meeting on Higher Education – World Conference
-Data da edição: 1998
-Páginas 51 a 53 (inglês) – 51 a 54 (francês)
-Domínio: educação
-Natureza: discurso proferido em conferência realizada em Toronto em
preparação à CMES
-Editora: Comissão Canadense para a UNESCO- Ottawa
-Internet: www.mardias.net – Electronic book no. 1

Título: "Enseignement supérieur : vision et action pour le prochain

Siècle – Higher Education : vision and action for the coming Century
– La educación superior : visión y acción para el siglo próximo"
-Data da edição:

1998

-Título da revista : Perspectives (original francês, versões em inglês, espanhol,
russo, árabe e chinês) – Revue trimestrielle d’éducation comparée no. 107Dossier: L’enseignement supérieur au XXI Siècle – redacteur invité: Marco
Antonio Rodrigues Dias, volume XXVIII, no. 3
-Data da publicação: setembro de 1998
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-Domínio: educação
-Páginas: 401 a 410 (francês), 3367 a 375 (inglês) 407 a 415 (espanhol)
-Natureza: Parte central da edição especial de Perspectives contendo um
dossier sobre a preparação e o conteúdo da CMES
-Editora: Bureau International de l’éducation- Genève- Suisse
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 1

Título: "La conférence mondiale sur l’enseignement supérieur: le long

parcours d’une utopie qui dévient réalité – The World Conference on
Higher Education: the long journey for a utopia becoming reality"
-Natureza: discurso de Marco Antonio Rodrigues Dias, como diretor da
Divisão do Ensino Superior e principal organizador do evento, no dia da
abertura da CMES- 5.10.98, apresentando as origens da Conferência.
-Data da publicação: disponível desde 1998 em francês e inglês em Internet no
site da UNESCO, no site www.mardias.net, livro eletrônico no. 1 e em CDRom. Uma versão em português –“A longa jornada de uma utopia para uma
realidade” foi publicada pelo Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras -CRUB- em Brasília- em 1998, como capítulo do livro “Tendências
da Educação Superior para o século XXI – Anais da CMES”- páginas 56 a 68
-Domínio: políticas para o ensino superior
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 1

Título: "Pour un plan d’action mondial en vue de la réforme de

l’enseignement supérieur – Synthèse des idées et principes se
dégageant des conférences régionales de la Havane, Dakar, Tokyo,
Palerme et Beyrouth (1998 – Towards a worldwide plan of action for
the reform of higher education – A synthesis of ideas and principles
draw from Regional Conferences held in Habana, Dakar, Tokyo,
Palermo and Beirut – Lições aprendidas – Recapitulação das
declarações e planos de ação das conferências regionais sobre o ensino
superior realizadas em Havana, Dacar, Tóquio, Palermo e Beirute"
-Natureza: Documento elaborado por Marco Antonio Rodrigues Dias em nome
da Secretaria executiva do Comitê Diretor encarregado de supervisar a
preparação da CMES. O texto foi distribuído mundialmente pela UNESCO
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anteriormente à CMES em inglês (original) e em francês e espanhol. O
Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras publicou posteriormente
uma versão em português. O texto foi publicado com ligeiras modificações
pela Associação Internacional de Univeridades após ser apresentado pelo autor
à Fourth Mid-Term Conference of Heads of Universities da AIU –Associação
Internacional de Universidades- realizada em novembro de 1997 na
Chulalongkorn University, em Bangkok, Tailândia e publicado assinado pelo
autor, pela AIU e Pergamon, em livro, no ano 2000, com o título “The
Universities responsibilities to society – International Perspectives” (Guy
Neave, editor)
-Data da publicação: foi disponibilizado no site da UNESCO imediatamente
após a CMES. É encontrado hoje em www.mardias.net electronic book number
one. A versão em português encontra-se no livro lançado pelo CRUB, em
1998, “Tendências da educação superior para o século XXI” – como capítulo,
páginas 185 a 232. A tradução foi feita por Maria Beatriz Ribeiro de Oliveira
Gonçalves e revisada por Virgínia Novaes da Mata Machado.
-Domínio: políticas para o ensino superior
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 1

Título – "Higher Education held in Havana, Dakar, Tokyo, Palermo

and Beirut – Retained Lessons"
-Natureza: documento que sintetizou tema por tema todos os resultados das
reuniões preparatórias à CMES de 1998. Elaborado, em nome do secretariado,
por Marco Antonio Rodrigues Dias que dele se serviu, como elemento
principal, para a elaboração do rascunho, primeira versão da Declaração que
foi submetida e, após revisão, adotada pela CMES junto com um plano de
ação.
-Data da difusão: Em 1998, a UNESCO difundiu o documento pelo mundo
inteiro em sua versão original e em Francês, Espanhol, Russo, Chinês e Árabe,
como preparação à CMES.
-Domínio: Políticas do ensino superior
-Editora: Divisão do Ensino Superior, UNESCO
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 1
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Título: "La Conferencia Mundial de Educación Superior – Editorial"
- Natureza: o documento foi elaborado pelo autor com a participação de Luis
Yarzábal como prefácio/apresentação de um número da revista “Educación
Superior y Sociedad” dedicado aos resultados da CMES.
-Data da publicação- dezembro de 1998-Páginas 3 a 6
-Título da revista: Educación Superior y Sociedad - Sección especial :
Conferencia mundial sobre educación superior – vol 9 - no. 2
-Domínio : educação-políticas para educação superior
-Editora : IESALC/UNESCO Caracas :
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 1

Título: "Protagonistas: Marco Antonio Rodrigues Dias - Ex director de

la División de Educación Superior de la UNESCO"
-Natureza: Entrevista publicada em formato de brochura/revista
-Título da publicação: Noticiário de la Universidad de Extremadura
-Páginas 10 e 11
-Data da publicação: março de 1999
-Domínio: educação/políticas universitárias
-Editora: Universidad de Extremadura, Espanha
-Internet: www.mardias.net – volume no. 9

"Cooperación Internacional Interuniversitária
International Interuniversity Cooperation"
Título :

–

-Natureza: documento de trabajo sobre cooperação para a Conferência
geral do Grupo Santander em 1999 publicado como booklet
-Número de páginas: 11
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-Editora: Universidad de las Palmas de Gran Canaria
-Domínio: cooperação interuniversitária
-Internet: www.mardias.net – volume no. 9

Título: "A educação superior no século XXI"
-Natureza: texto elaborado para servir de apresentação, em 30 de
setembro de 1999, à conferência de encerramento do seminário “A
universidade no próximo século”, organizado em comemoração ao 75º.
Aniversário de criação da Universidade Federal de Viçosa, Minas
Gerais, Brasil.
-Título da publicação : Comunicação e Política –
-Data da publicação: volume VI, no. 2 e 3- 1999-Páginas: 85 a 105
-Domínio: educação/políticas universitárias
-Título da publicação : Comunicação e Política --volume VI, no. 2 e 31999-Páginas: 85 a 105
-Domínio : educação/política
-Editora: CEBELA – Centro brasileiro de estudos latino-americanos
-Internet: www.mardias.net – volume no. 9

Título: "Projeto do curso normal superior – Educação a

distância"
-Natureza: Documento (apresentação,justificativa e elementos do
projeto) elaborado sob o patrocínio do Cabildo Insular de Gran Canaria,
Rede Isa, Universidade das Nações Unidas e Universidade de Las
Palmas de Gran Canarias, Espanha, contendo a justificativa e os
elementos de um projeto de curso normal superior utilizando a
educação a distância.
-Brochura de 100 páginas
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-Data de divulgação: outubro de 2000
-Coordenação: Marco Antonio Rodrigues Dias, consultor da UNU;
Francisco Rúbio Royo, presidente da Rede ISA e Concha Sofia Perez
Diaz, representante da Universidade de Gran Canarias em Las Palmas.
Elaboração: Glaura Vasques de Miranda e Maria Umbelina Caiafa
Salgado
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 9

Título: "Pertinência social - Educação deve estar à serviço da
comunidade"
-Natureza: entrevista a João Marcos Rainho da revista “Educação”
publicada em São Paulo por ocasião de seminário organizado na
Universidade Nove de Julho
-Título da revista: Educação
-Data: abril de 2001
-Páginas 7 a 10
-Domínio: educação/política
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 10

Título: "Memórias da extensão na UnB nos anos duros dos

setenta"
-Natureza: documento individual elaborado por solicitação da decana de
extensão da UnB, em 2001, Dóris de Faria e publicado em revista da
UnB em 2002
-Titulo da publicação: “Participação”, no. 11, órgão da Câmara de
Extensão da UnB, pgs. 45 a 52
-Data da publicação: setembro de 2002-Domínio: extensão/políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – volume no. 10
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Título: "Bases conceituais para a reconstrução da extensão"
-Natureza: documento individual relativo à extensão universitária
servindo de base a apresentação feita durante mesa-redonda durante o
VI Congresso iberamericano sobre extensão universitária realizado em
Embu, São Paulo, Brasil, em novembro de 2001 e publicado em revista
especializada.
-Título da Revista: Folha Médica, publicação da UNIFESP/EPM –
Universidade Federal de São Paulo/ Escola Paulista de Medicina e
SPDM – Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
-Data da publicação: v 121- nº 1- jan/fev/mar 2002- ISSN 0015-5454
CODEN AFM
-Domínio: extensão universitária/políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 10

Título: "As divergências entre a UNESCO e o Banco Mundial –

Banco Mundial defende a privatização do ensino superior –
UNESCO defende posições contrárias – Veja os bastidores"
-Natureza: entrevista especial para edição especial sobre o Dia do
Mestre
-Nome da publicação: Folha Dirigida
-Data da publicação: 15 de outubro de 2002
-Domínio: educação/política
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 2

Título: "Recordar é viver"
-Natureza: depoimento sobre situação da comunicação no Brasil no
final dos anos sessenta, posição da Igreja sobre a temática da
comunicação e antecedentes da criação do curso de comunicação da
Universidade Católica de Minas Gerais. O texto integral do depoimento
pode ser encontrado em internet. Um resumo foi incluído no livro de
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Sandra Fátima Pereira Tosta –Pedagogia e Comunicação no registro da
liberdade- nas páginas 147 a 152.
-Data: 2002
-Domínio: história/memória/ensino de comunicação
-Internet: www.mardias.net – volume no. 10

Título: "Implicações da decisão da OMC de incluir o ensino

superior na lista de serviços comerciais – OMC: um golpe de
estado mundial"
-Natureza: documento individual elaborado para apresentação em
audiências públicas organizadas na reitoria da Universidade Federal de
Minas Gerais (17 de junho de 2002) e na Câmara dos Deputados em
Brasília (Comissões de Educação, Cultura e Desporto; Comissão de
Ciência e Tecnologia; Comissão de Relações Exteriores e de Defesa
Nacional e Comissão de Seguridade Social e Família), em 18 de junho
de 2002. Um resumo foi publicado em brochura pela Câmara dos
Deputados sob o título de OMC: um golpe de estado mundial. O texto
integral pode ser encontrado em Internet.
-Título da brochura da Câmara: Educação: mercadoria de exportação?
-Data da publicação: Brasília, 2003
-Páginas: 29 a 34
-Domínio: política multilateral/política/políticas universitárias
-Internet: documento integral em www.mardias.net –volume no. 10

Título: “Ensino superior, ciência e tecnologia: bases para a
utopia da construção de uma sociedade mais justa”
-Natureza: Documento apresentado em uma mesa-redonda organizada
pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul durante o
IIo. Forum Social de Porto Alegre em 2002 e publicado em revista do
Rio Grande do Sul
-Nome da publicação Estudo & Debate – Lajeado, Rio Grande do SulBrasil
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-Data da publicação: volume 10, 2003- dezembro
-Páginas: 55 a 87
-Internet: www.mardias.net – Volume no. 2

Título: "Espaços solidários em tempos de obscurantismo"
-Natureza: Artigo sobre ensino superior publicado por ocasião da
organização de um seminário internacional em Brasília pelo MEC
-Título do Jornal: Correio Braziliense
–Data de publicação: 25.11.2003 (opinião)
-Domínio: políticas de educação

Título: "Identificar a educação como negócio é uma tendência dos

tempos atuais"
-Natureza: entrevista
-Título da publicação- Adverso- jornal da Adufrgs-Data da publicação: primeira quinzena de dezembro de 2003- Porto
Alegre.
-Domínio: políticas de educação
-Internet: www.mardias.net – volume 11- Anexos

Título: "Produção, partilha e apropriação do conhecimento -

“Production, sharing and appropriation of knowledge”.
-Natureza: Texto elaborado para Conferência no dia da abertura do
Seminário Internacional “Universidade XXI” –promoção do Ministério
da Educação, com os auspícios da UNESCO, Universidade das Nações
Unidas e Banco Mundial.
-Data: 25 a 27 de novembro de 2003 em Brasília
-52 páginas
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-Internet: página web do MEC e www.mardias.net – Volume no. 11

Título: "Espacios solidários en tiempos de oscurantismo – Espais

solidaris em temps d’obscurantisme"
-Natureza: Discurso de abertura em setembro de 2003 como abertura do
ano letivo do conjunto de universidades da Catalunha. Publicado como
brochura em espanhol (original) e catalão
-Data de publicação: 2003
-Número de páginas da brochura: 55 páginas para cada versão
-Internet: www.mardias.net –volume no. 2

Título: "Comercialização no ensino superior: é possível manter a

idéia de bem público?"
-Natureza: Artigo em revista especializada
-Título da revista: Educação & Sociedade
-Data da publicação: no. 84- volume 24- número especial- 2003 sobre
“Educação: de direito de cidadania a mercadoria – novas leituras sobre
o público e o privado/mercantil
-Páginas: 817 a 838
-Editora: Centro de Estudos Educação e Sociedade/Cortez
-Domínio: Políticas educacionais
-Internet: www.cedes.unicamp.br e www.mardias.net. Volume no. 2

Título- "Perspectiva social del e-learning en la universidad"
-Natureza: Texto de palestra apresentada no quadro do seminário
internacional organizado pela cátedra UNESCO de e-learning na
Universidade Aberta da Catalunha (UOC), sobre “Perspectiva social do
e-learning na educação superior: universidade e desenvolvimento na era
da informação” organizada em Barcelona no dia 24 de março de 2004.
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O texto foi publicado na revista eletrônica “Revista Universidad y
Sociedad Del Conocimiento (RUSC)
-Data da publicação e citação: DIAS, Marco Antonio R. (2004).
“Perspectiva social del e-learning en la universidad”. Revista
Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC) [ponencia en línea].
UOC. Vol. 1, nº 1 [Fecha de consulta: dd/mm/aa]
http://www.uoc.edu/rusc/dt/esp/dias0704.pdf.
-Páginas 46 a 56
-Domínio: Políticas de educação superior

-Internet: www.mardias.net – volume 12

Título: "Dez anos de antagonismo nas políticas sobre ensino

superior em nível internacional"
-Natureza: artigo em revista especializada
-Título da revista: Educação & Sociedade
-Data da publicação: no. 88, volume 25, número especial, 2004 sobre
“Universidade: reforma e/ou rendição ao mercado?
-Páginas: 893 a 914
-Editora: Centro de Estudos Educação e Sociedade/Cortez
-Domínio: Políticas Educacionais
-Internet: www.cedes.unicamp.br e www.mardias.net Volume no. 2

Título: "Universidades em tempo de globalização: internacionalização

para o bem e para o mal"
-Natureza: Intervenção, durante mesa redonda na Universidade de Campinas,
Estado de São Paulo, Brasil sobre “Ciência e Tecnologia na América Latina –
a Universidade cmo promotora do desenvolvimento sustentável” -, por ocasião
do Segundo Seminário sobre Ciência e Tecnologia na América Latina, nos
dias 09 e 10 de novembro de 2005.
-Data de publicação: 2005
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-Páginas: 74 a 106
-Domínio: educação, ciência e tecnologia
-Internet: www.mardias.net- Volume no. 13

Título: "Perspectives pour l’enseignement supérieur en tant que bien

public après dix ans de débats et de divergences"
-Natureza do trabalho: capítulo do volume 2005 da publicação francesa
l’Année de recherche en sciences de l’éducation, publicado como livro/revista
pela Association Francophone Internationale de Recherches Scientifiques en
Education
-Pgs. 99 a 127
-Editora: Harmattan (2006)
Internet: www.mardias.net – Volume no. 2

"Governança e comunicação: instrumentos para
desenvolvimento e construção de uma sociedade mais justa"
Título:

o

-Natureza: documento elaborado para o evento “Relações Públicas: vozes do
mundo – Terceiro Festival Mundial de Relações Públicas, organizado por
Global Alliance, Conselho Federal de Relações Públicas (Brasil) e Labor
Group de 26 a 28 de junho no Centro de Convenções Ulysses Guimaraes, em
Brasília. O texto oral da intervenção foi disseminado por internet pelos
organizadores do encontro
-Domínio: relações públicas, política educacional
-Internet: www.mardias.net –volume no. 13

Título: "Ex-director de la UNESCO en la UNNOBA: Rodrigues Dias
destacó el rol de la universidad en el mundo globalizado”
-Natureza: entrevista em jornal argentino en Junín, Província de Buenos Aires,
em seguimento ao recebimento do título de outor honoris causa da UNNOBA
-Título do jornal: Democracia
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-Data da publicação: 28 de junho de 2005
-Página 3
-Domínio: universidade e globalização

Título: "Para muchos la educación es un servicio comercial"
-Natureza: entrevista sobre a comercialização da educação
-Título da publicação:
-Data: Setembro de 2005, Montevideu, Uruguai
-Domínio: comercialização, multilateralismo, políticas universitárias

-Internet: www.mardias.net – volume no. 13

Título: "El regional y el global: La articulación de la diversidad de

funciones de la enseñanza superior" –
-Natureza: artigo monográfico individual elaborado a pedido de editores da da
revista eletrônica RUSC para uma edição sobre “Universidades y desarrollo
regional: el desafío n la era de la globalización de la enseñanza superior”
-Título da publicação: RUSC
-Data de publicação: outubro de 2007
-Domínio: globalização e regionalização, políticas universitárias
-Internet: www.mardias.net –electronic book no. 14 e
http://rusc.uoc.edu –rusc.vol.4.no. 2 – 2007

Título: "La universidad en el siglo XXI: Del conflicto al diálogo de

civilizaciones"
-Natureza: versão em espanhol do texto da conferência de encerramento
(19.09.2007) do Congresso Internacional de Reitores Latino-americanos e do
Caribe – “Um compromisso social das universidades da América Latina e do
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Caribe”, realizado na Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo
Horizonte. O documento foi publicado
-Título da revista (edição especial em forma de livro): ESS – Educación
Superior y Sociedad- Nueva época- El movimiento de responsabilidad social
de La universidad: uma comprensión novedosa de la misión de la universidad”
-Data da publicação: Ano 13, número 2, setembro de 2008
Editora: Iesalc (Caracas)
-Domínio: Políticas educativas
-Internet: www.mardias.net – volume no. 14

Título: "O ensino superior (e o projeto de nação) da China, para além
dos clichês"
Natureza: Entrevista a Álvaro Kassab do Jornal da Unicamp
-Título da publicação: Jornal da Unicamp e Jornal da Unisinos
-Data da publicação: 2007 (Campinas), 2008 (São Leopoldo, Unisinos)
-Domínio: política internacional, China, políticas universitárias
-Internet: site do Jornal da Unicamp e www.mardias.net –volume no. 14

Título: "La Chine: nouveau paradigme"
-Natureza: entrevista a um site internet
-Data da publicação: 2008
-Domínio: relações internacionis/políiticas universitárias
-Internet: L/2008-China.mht e www.mardias.net – electronic book no. 14
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Título: "Pasarán décadas para levantar lo destruído por la era Bush"
-Natureza: entrevista concedida ao Diário de Cadiz e publicada em vários
jornais de Andaluzia, entre eles Diário de Sevilla, Diário de Jerez, Diário de
Granada, Málaga Hoy
-Título do Jornal: Diario de Cadiz
-Data da publicação: 25 de abril de 2009 (contra-capa)
-Domínio: relações internacionas/políticas universitárias

Título: “Transformaciones que afectan la educación superior y sus

agentes: una visión evolutiva en una perspectiva internacional”.
-Natureza: Palestra em Bogotá, Colombia, durante o Fórum Nacional sobre
qualidade da educação/2010- 27 a 29 de julho de 2010, “Aprendendo com o
bicentenário”, (National Forum on Quality Education 2010 – Learning with the
Bicentenary”) , organizado pelo Ministério da Educação de Colômbia.
--Domínio: relações internacionas/políticas universitárias
-Publicado pelo Ministério da Educação da Colombia em Internet
Internet:
http://www.slideshare.net/ColombiaAprende/marco-antoniorodrigues-dias-1-panel-1 e encontrado também em www.mardias.net, volume
no. 15.

Título: ¿Quién creó este monstruo? Educación y globalización: sus
relaciones con la sociedad"Natureza: artigo individual publicado em revista eletrônica no México
Título da publicação: Revista Iberoamericana de Educação Superior- RIES
Data da publicação: Vol.1, Núm. 2 (2010)
Editora: Universia e UNAM
Internet: RIES- universia.net.index.php/ries/issue/view/7 e www.mardias.net
volume no. 21
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Título: Amenazas globales a la educación como bien público e

integración regional en América Latina
Natureza: artigo individual, base para conferência magistral em cogresso no
México da ALAS – Asociación latinoamericana de Sociologia sobre
"Transformación educativa, Sustentabilidad y Prática emancipadora"
Data: La Paz, Baja California, México- 12 a 14 de outubro de 2010
Internet: www.mardias.volume 26

Título: "Os reflexos de Bolonha e a América Latina: problemas e
desafios"
-Natureza: artigo conjunto firmado com Alex Fiúza de Mello
-Título da revista: Educação & Sociedade – Revista de Ciências da Educação
-Data da publicação: volume 32, abril-junho de 2011- no. 115
-Páginas: 413 a 435
-Internet: www.mardias.net, volume no. 15 e página web da Revista Educação
& Sociedade.

Enfrentar la crisis estimulando la
autoritarismo es un suicídio colectivo"
Título:

precariedad y el

Natureza: artigo individual elaborado para apresentação em seminário na
Universidade de Cádiz, Espanha
-Data da apresentação: 2012
-Dominio: políticas educacionais-Internet: www.mardias.net – volume 25
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Título: "Los desafíos de la educación superior en el contexto

internacional"
-Natureza: artigo individual preprado para apreentação em congresso em
Buenos Aires- Universidade de Buenos Aires
-Data da apresentação: 16 de outubro de 2013
-Domínio: políticas educacionais, globalização
-Internet: www.mardias. net – volume 26

Título: "Brasilia c'est quoi cette ville: un rêve ou un mythe?"

-

"Brasilia, o que é esta cidade: um sonho ou um mito?"
Natureza: artigo individual elaborado para apresentação em seminário na
Maison de l'Amérique latine em Paris
Data do seminário: 19 de janeiro de 2015 – Seminário "Regards sur BrasiliaOlhares sobre Brasília"
-Dominio: Urbnismo, história, políticas educacionais
-Internet: www.mardias.net – volume 26

Título: Entrevista versão em chinês na Revista da Universidade de

Sochow- China
-Natureza: entrevista concedida a Yang Xi-Chao, School of Education
-Data da publicação: 2015- vol. 3, número 3
-Domínio: Políticas educacionais
-Internet: www.mardias. net volume 27

Título: "Homenagem a Jorge Brovetto"
-Natureza: artigo individual que serviu de base a apresentação em cerimônia
no anfiteatro da Universidad de la República em Montevidéu
-Data: novembro de 2013
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-dominio- políticas educacionais- cooperação interuniversitária
-Internet: www.mardias.net- volume 25

Título: "Resistencia y sumisión en las políticas educacionales de esto

inicio de siglo"
-Natureza: artigo individual
-Título da revista: Revista de Educación Superior/MEC – Uruguay
-Data da publicação- Abril de 2015
-Páginas: 14-29
-Internet: www.mardias.net – volume 25 – Researchgate (Marco Antonio
Rodrigues Dias)

Título: "Exodo de Cérebros"
-Natureza do artigo: individual
-Título da revista: Integración y Conocimiento (electrónica)
-Data da publicação: Núm 3 (2015)
-Páginas 27 a 33
-Disponível em Internet na página da revista Integración y Conocimiento e em
www.mardias.net volume 25

Título: "L'éducation – un bien public"
-Natureza do artigo: individual na seção Décriptages – L'UNESCO hier et
aujourd'hui
-Título da revista: Link/Lien – AAFUS/UNESCO
-Data da publicação: - 2016
-Páginas: 10
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-Internet:

Título: "Former un citoyen critique, capable techniquement, mais

conscient des enjeux techniques"
-Natureza: Entrevista concedida por Marco Antonio Rodrigues Dias
-Título da Revista: Université et Territoires- Paris
-Data d publicação-Janvier 2016
-Páginas: 17 e 18
-Internet- página de Université et Territoires

Título: "Educação superior como bem público"
Natureza: artigo individual com texto para palestra em seminário na sede da
AUGM em Montevidéu. Tema do seminário: "25 anos da Associação de
Universidades Grupo de Montevidéu
Data da apresentação: 3 de setembro de 2016
Dminio: políticas educacionais - cooperação interuniversitária
Internet: www.mardias.net – volume 25

Título: "Desafíos de la educación superior a la luz de la Reforma de

Córdoba"
-Natureza do artigo: individual
-Título da revista: Integración y Conocimiento
-Data da publicação: Vol. 2, núm 5, (2016)
-Páginas: 24 a 34
-Internet: página web de Integración y Conocimiento
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Título: "La idea de universidad como bien público está en su propio

origen – La Reforma de Córdoba de 1918 puede ser vista como
emblemática de esta idea de universidad" – primera parte

-Natureza do artigo: entrevista com Marco Antonio Rodrigues Dias feita por
Célio Cunha
-Título da revista: Integración y Conocimiento
-Data da publicação: Núm. 4 (2016)
-Páginas 97 a 110
-Internet: www.mardias.net – volume no. 28 e página da revista Integración y
Conocimiento

Título: "La Idea de universidad como bien público está en su propio

origen – La Reforma de Córdoba de 1918 puede ser vista como
emblemática de esa idea de universidad" – Segunda parte

-Natureza do artigo: entrevista com Marco Antonio Rodrigues Dias feita por
Célio Cunha
-Título da revista: Integración y Conocimiento
-Data da publicação: Núm. 6 (2017)
-Páginas 207 a 218
-Internet: www.mardias.net volume no. 28 e página da revista Integración y
Conocimiento

Título:"Enseñanza superior, educación a lo largo de la vida y

desarrollo sostenible: ¿Para quién y para qué?"
Natureza: artigo individual para napresentação em seminário internacional
-Data: 27.09.2017
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-Título do seminário: Higher education, Lifelong learning and education for
sustainable development: for whom and for what?- Madrid – CMA-OEIUNED
-dominio: políticas educacionais- desenvolvimento sustentável
-Internet: www.mardias.net- volume no. 26

Título: "Higher education as a public good – Perpectives for the

centenary of the Cordoba declaration"
Natureza: artigo individual de Roberto Markarian com resenha do livro de
Marco Antonio Rodrigues Dias publicado pela AUGM em português, epanhol
e inglês
Nome da revista: Link/Lien AAFUS/UNESCO
Data da publicação: 2017
Páginas 24-25
Dominio: políticas educacionais: educação superior
Internet: www.mardias.net- volume 28

Título: "Unitwin: 25 ans de succès pour faire avancer la coopération

basée sur la solidarité"
Natureza: artigo individual que serviu de base a apresentação oral no seminário
UNITWIN-UNESCO Chairs Programme- "Brilliant minds for sustainable
solution-25th anniversary" –UNESCO Paris, 27 de outubro de 2017
-Internet: www.mardias, net volume 25

Título: Extensión em tiempos dificiles: intrumento de la educación

superior como bien público – Mañana será otro dia
Natureza do artigo: texto para palestra na Universidad de la RepúblicaUDELAR- de Montevideo
Publicação: difundido pela página web da UDELAR
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Data da publicação: 2018
Internet: www.mardias.net – volume no. 28- doc. no. 7

Título: "Paulo Freire: un éducateur militant"
-Natureza: artigo individual publicado na seção "L'UNESCO hier et
aujourd'hui – UNESCO past and present – Figures de l'UNESCO
-Título da revista: Link/Lien – AAFUS/UNESCO- Paris
-Data da publicação- numéro 131- 2018
-Páginas: 5 e 6
-Internet:

Título: "Un doctorado honoris causa para reforzar la idea de

educación superior como bien público en el marco del centenario de
la Reforma de Córdoba"
Natureza: artigo individual elborado para apresentação em cerimônia de
outorga do título de doutor honoris causa da UNC
Título da Revista: Integración y Conocimiento
Data da publicação: no. 8, volume 1, 2018
Páginas: 11 a 21
Internet: www.mardias.net volume no. 28

Título: "Universidade: para onde vai, para onde deveria ir: ideias e

ousadias de Marco Antonio Rodrigues Dias"
Natureza: artigo de Célio Cunha apresentando resenha de trabalhos de Marco
Antonio Rodrigues Dias
-Título da Revista: Integración y Conocimiento
-Dada da publicação: no. 8, vol. 1- 2018
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-Páginas: 245-249
-Dominio: politicas educacionais- globalização
-Internet: www.mardias.net- volume 28

Título: 1918-1968-1998 – Que fazer para que a educação superior volte
em 2018 a ser tratada como bem público"
Natureza: artigo individual com texto para palestra em Córdoba durante a IIIa.
CRES em 13.06.2018
-Título da publicação: Integración y Conocimiento
-Data da publicação 2018- no. 8, volume 1
-Páginas: 11-21
-Domínio: políticas educcionais, globalização
-Internet: www.mardias.net- volume 28

Título: "Las nuevas generaciones frente al oscurantismo y al

retroceso"
Natureza: artigo individual elaborado para abertura (Key speaker) do IX
Encontro de Redes de Educação Superior e Conselho de Reitores da América
Latina e do Caribe _ Lima, Perú, 13.03.2019
Título da Revista- Integración y Conocimiento
Data da publicação: no. 8, volumen 2, 2019
Domínio: políticas educacionais, globalização
Páginas: 64 a 79
Internet: www.mardias.net – volume 28
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Título: "Convention mondiale sur la reconnaissance des qualifications

de l'enseignement supérieur: progrès et soucis".
-Natureza: Artigo individual
-Nome da revista: Link/Lien – AAFUS/UNESCO
-Data da publicação: Número

- 2020

-Páginas 10 e 11
-Dominio: políticas educacionais, cooperação interuniversitária
-Internet: www.mardias.net- volume no. 26

Título: “Paulo Freire, au délà de l’alphabétisation des adultes”
-Natureza do artigo: em conjunto com Venício Arthur de Lima, parte do
dossier “Figures de l’éducation dans le monde”
-Título da revista: Revue Internationale de l’éducation, CIEO – Centre
International d'Études Pédagogiques et Alliance Sorbonne Université
-Data da publicação: Sèvres, no. 79- dezembro de 2018 CIEP-Alliance
Sorbonne Université – ISSN- 1254-4590 – ISBN – 978-2-85420-620-03
-Páginas: 157-168
-Internet- www.mardias.net –volume 26 (Original em francês em dezembro de
2020 in construction)

Título: "Os rumos do ensino superior brasileiro em contexto de crise:

da Declaração de Córdoba aos cortes nos orçamentos das
universidades" – "The ways of Brazilian Higher education in a
context of crisis: from the Cordoba declaration to budget cuts of
universities"
Natureza: Entrevista por Liziane Soares Guazina e Dione Oliveira Moura
Título da revista: Comunicação & Educação da USP
Data: 2019-2020
In construction
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15- PARTICIPAÇÃO
INTERNACIONAIS

EM

CONFERÊNCIAS

E

SEMINÁRIOS

-Participação em seminário internacional sobre “Mass Communication Media” in
Developing Countries Research”, organizado por J. Leauté, Centro Internacional de
Estudos de Jornalismo, de Estrasburgo, França, em Julho de 1967
-Visita e debates, a convite do Departamento de Estado do governo norte-americano,
sobre intercâmbio na área de ensino da comunicação, em 12 universidades norteamericanas, incluindo conferência na Universidade da Flórida, em Gainesville,
sobre "Comunicação no Brasil" em fevereiro de 1972.
-Participação em seminário para diertores de televisão educativa da América Latina,
organizado pelo Instituto de Solidariedade Internacional da Fundação Konrad
Adenauer (Mogúncia, Bonn e Berlim) – 5 a 30 de junho de 1972.
-Participação, como conferencista, do Io. Seminário de Comunicação do Paraná,
promovido pela Secretaria de Educação e Cultura do Governo do Paraná – Curitiba 25 a 29 de março de 1974
-Participação, como convidado especial, no Iº Congresso Mundial de Comunicação,
promovido pela Televisa, em Acapulco, México, de 20 a 27 de outubro de 1974, do
qual participaram, entre outros, Lyle Nelson, Wilbur Schramm, Abraham Moles,
Mac Luhan, Umberto Eco.
-Estadia na França, para discussão com dirigentes franceses (governo, École Nationale
Administration e Institut International de l’Administration Publique), sobre um
programa de cooperação França-Brasil no domínio da formação de
administradores públicos no Brasil e, em particular, na UnB. -1974-Participação, como especialista em políticas de Comunicação, no Simpósio
Internacional -sobre Meios de Comunicação nas Sociedades em Rápido
Desenvolvimento (“Mass communication in rapidly developing societies”)– MashadIran, junho de 1975, convidado pela National Iranian Radio and Television (NIRT).
-Participação, como professor, do XVI Curso Internacional do CIESPAL, em
Quito, Equador, em novembro de 1975
-Participação, como especialista convidado, em reunião de consulta da UNESCO
para elaboração de projetos de treinamento em Planejamento da Comunicação –
Paris - junho de 1976.
-Participação, como especialista convidado, em reunião de consulta da UNESCO
para elaboração de estudo sobre cursos nas universidades sobre planejamento da
comunicação – Paris, julho de 1976- Ad hoc Consultation on Study Courses,
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University Programmes and Materials for Training of Communication Planners Paris, 2-6 de julho de 1976
-Participação em seminário sobre ensino de comunicação nos Estados Unidos e no
Brasil nas Universidades de Colúmbia, Missouri e Stanford, convidado pela
Universidade de Stanford – 10 a 25 de fevereiro de 1977
-Apresentação de trabalho sobre situação e mudanças na política de comunicação no
Brasil na assembléia bianual do Instituto Internacional de Comunicação –
setembro de 1977, em Washington, Estados Unidos. Texto do documento disponível
em inglês, francês e português: «Altérations dans la structure et dans la politique des
moyens de communication au Brésil» (original em francês)
-Apresentação de trabalho em seminário sobre a função dos estabelecimentos de
ensino superior no desenvolvimento das comunidades – UNESCO- Paris- dezembro
de 1978- Título: Extension: liaison entre les universités et la communauté
-Participação, em Washington, em 1979, de reunião, convocada pela UNESCO e
Departamento de Estado do governo norte-americano para estudar a criação do PIDC
– Programa Internacional para o Desenvolvimento da Comunicação.
Participação, como convidado, das assembléias bianuais do Instituto Internacional
de Comunicação em Ottawa, Canadá (7 a 11 de setembro de 1980) e em
Estrasburgo, no Palácio da Europa, de 7 a 10 de setembro de 1981.
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16- CONFERÊNCIAS E SEMINÁRIOS ATÉ OUTUBRO DE 1981 –
NACIONAIS
-Participação, como conferencista (Tendências dos Métodos de Pesquisa nos Meios de
Comunicação Social), no Seminário de Estudos sobre os Meios de Comunicação de
Massa, promovido pela Universidade Católica de Minas Gerais, em março de 1969.
-Conferência sobre «Processos de Comunicação» em 06.05.1969 em seminário de
atualização e comunicação promovido em Belo Horizonte pela Universidade
Católica de Minas Gerais, Instituto Alcinda Fernandes e Equipe de Cultura da
Comunidade Carmo-Sion.
-Participação em debate sobre Comunicação de Massas com estudantes da Escola de
Serviço Social da Universidade Católica de Minas Gerais – julho de 1969.
-Participação, como conferencista-debatedor, no Io. Seminário de Opinião Pública,
organizado pela Secretaria de Imprensa da Universidade Católica de Minas
Gerais por ocasião do XIo. Aniversário da Universidade Católica de Minas Gerais.
Tema: os meios de comunicação de massa na formação da opinião pública. Data
10.09.69
-Presidente do Io. COBIR – Congresso Brasileiro de Informação Rural promovido
pelo Ministério da Agricultura e Associação Brasileira de Informação Rural – Brasília,
maio de 1970.
-Participação no Primeiro Encontro Nacional de Escolas de Comunicação,
organizado na Universidade Federal da Bahia, em outubro de 1970
-Participação, como conferencista-debatedor, no Io. Treinamento para Capacitação
de Técnicos em Comunicação Rural – promoção do Ministério da AgriculturaTeresópolis- julho de 1970
-Organização e Participação no Io. Seminário Regional de Comunicação, realizado
de 17 a 20 de novembro de 1970, em Brasília, em promoção da Universidade de
Brasília e Correio Braziliense
-Participação no 2o. Seminário Brasileiro de Radiotelevisão Educativa promovido
pela Fundação Centro Brasileira de Televisão Educativa, ABT, FEPLAM e
Fundação Konrad Adenauer – Rio, dezembro de 1970- sobre «Objetivos da
teleducação».
-Conferência sobre «As Escolas de Comunicação e a Formação dos Agentes de
Comunicação de Massa» no ciclo de conferências de instalação do curso de
comunicação social da Universidade Católica de Minas Gerais- Belo Horizonte 12
de março de 1971
-Coordenação, em colaboração com a Casa Thomas Jefferson, do seminário nacional
de comunicação de massa organizado pela Universidade de Brasília com a
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participação de representantes de vários Estados – Junho de 1971. Texto do discurso
de abertura sobre «Pesquisa em comunicação» disponível em português
-Co-relator do tema “Integração dos meios de comunicação” do Io. Congresso
Nacional de Comunicação da Associação Brasileira de Imprensa, Rio de Janeiro,
setembro de 1971
-Conferência de instalação da Ia. Semana Nacional de Comunicação da Associação
Bahiana de Imprensa, do Sindicato dos Jornalistas Profissionais da Bahia e do
Diretório Acadêmico do Curso de Comunicação da UFBa., falando sobre «Papel da
comunicação nas mudanças sociais» –outubro de 1971- Salvador
-Participação, como debatedor, de mesa-redonda de encerramento do Io. Salão
Brasileiro de Comunicação e Audio-Visual da Universidade Católica de Minas
Gerais – Tema: Perspectivas do estudo da comunicação no Brasil – outubro de 1972
-Participação no 4o. Seminário Brasileiro de Teleducação, promovido pela ABT e
pelo Programa Nacional de Teleducação (Prontel) em Brasília, de 03 a 10 de
dezembro de 1972, sobre «Plano Nacional de Teleducação».
-Participação, representando o PRONTEL, no 1o. Seminário Nacional de Recursos
Humanos promovido pela TELEBRÁS – 06 a 10 de agosto de 1973, em Brasília.
-Participação no VI Seminário Brasileiro de Teleducação sobre o tema «Formação
e Desenvolvimento dos Recursos Humanos para a Teleducação», em Belo
Horizonte, de 8 a 13 de outubro de 1974.
-Conferência de abertura do Io. Seminário de Comunicação do Paraná promovido
pela Secretaria de Educação e Cultura do Governo do Paraná – 25 a 29 de março
de 1974. Tema da palestra «O processo da comunicação».
-Participação, em junho de 1975, como debatedor, em simpósio organizado no Rio
pela ABT, sobre Radiodifusão no Brasil, com a participação de educadores,
especialistas em políticas de comunicação e técnicos do governo. Temas em debate:
Organização da Radiodifusão, Financiamento da Radiodifusão, Responsabilidade
Cultura da Radiodifusão.
-Participação, em agosto de 1975, como expositor do tema “A necessidade de pesquisa
no ensino de jornalismo e comunicação no Brasil”, no seminário internacional (18 a
22.08.1975), promovido no Rio de Janeiro pela ABI, Consulado norte-americano
e Faculdade de Comunicação do CUP –Centro Unificado Profissional, sobre
“Ensino de Jornalismo”. Texto da intervenção disponível em português:
“Comunicação: a alternativa está em formar pesquisadores ou ‘enlatados”
-Exposição sobre conteúdo dos meios de comunicação no Brasil no Seminário latinoamericano de Comunicação, organizado pela UnB, em agosto de 1975. Texto da
intervenção disponível em português: «Disponibilidade, distribuição e conteúdo da
comunicação no Brasil»
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-Participação no Simpósio sobre Radiofusão organizado pela ABT no Rio, em
22.08.1975, a fim de discutir o projeto do novo Código Postal e de Radiodifusão.
-Participação nos debates e exposição sobre Problemas da Radiodifusão no Brasil
durante o 7o. Seminário Brasileiro de Teleducação – dezembro de 1975- Brasília,
promoção da ABT e que teve, como tema geral, «Perspectivas da Telecomunicação no
Brasil».
-“Participação em simpósio sobre Teleducação e Desenvolvimento de
comunidades» promovido pela Fundação Konrad Adenauer e ABT no Rio –
dezembro de 1975
-Participação, como conferencista, na Semana de Estudos de Televisão (I SET)
promovida pelo Departamento de Cinema, Teatro e Rádio e Televisão da Escola
de Comunicações e Artes da USP, no período de 1 a 6 de dezembro de 1975.
Participação especial na sessão sobre “formação profissional em nível universitário e
médio”, dia 5.12.75.
-Conferência na abertura do 2o. Seminário de Comunicação Social do MINTER –
Brasília, agosto de 1976.
-Convidado de honra e responsável pela palestra de encerramento do VIII
Congresso Brasileiro de Teleducação, sobre o tema “Há lugar para formas de
Universidade aberta no Brasil?” em Fortaleza, em dezembro de 1976. Tema geral
do seminário: “Ensino por correspondência”.
-Debatedor do tema “Televisão – um serviço público ou um serviço de interesse
público” no Seminário latino-americano de Televisão organizado pelo MEC,
Ministério das Comunicações e Secretaria de Educação do Rio Grande do Sul, em
Porto Alegre, em abril de 1977.
-Participação no Encontro sobre Formação Básica do Profissional de
Comunicações realizado sob os auspícios da UNESCO e da ECA-USP, entre 21 de
março a 1o. de abril de 1977.
-Participação com palestra sobre o tema “Comunicação de Massa” no Seminário
Rondon de Integração Nacional, realizado em São Paulo de 01 a 13 de junho de
1977
-Participação no Seminário sobre Transferência de Tecnologia em Educação,
realizado no Palácio da Cultura, no Rio de Janeiro, nos dias 10 e 11 de novembro de
1977, em promoção do PRONTEL.
-Conferência sobre “novo curriculum de comunicação social: análise e
implementação” – Universidade Federal de Santa Maria – junho de 1978 –
publicado em versão integral, em página inteira, pelo Jornal de Brasília em 27.08.78
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-Participação no 9o. Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional promovido
pela ABT em São Paulo, sobre o tema “A tecnologia educacional e a formação
profissional”- 29.10 a 03.11.1978
-Conferência de abertura do 2o. Seminário Goiano de Imprensa, promovido pela
Universidade Federal de Goiás, Projeto Rondon e Associação Goiana de Imprensa
sobre “Currículo e Estágio nos Cursos de Comunicação Social” – março de 1979.
Intervenção disponível em português.
-Conferencista no 1o. Seminário de Comunicação Social promovido pela
Universidade Católica do Paraná de 22 a 24 de junho de 1979, em Curitiba sobre O
desafio da comunicação de massa num processo social acelerado.
-Leitura de trabalho de Marco Antonio Rodrigues Dias (ausente por impossibilidade
de deixar a UnB no período do encontro) na mesa-redonda sobre “Instrumentos
alternativos de ensino: Tecnocracia x Democracia” da reunião anual da SBPC
realizada no Rio de Janeiro, 1979.
-Participação no Seminário sobre Novas Abordagens de Pesquisa em
Comunicação em Função do Desenvolvimento sócio-educacional e da
comunicação interpessoal, realizado em Porto Alegre de 18 a 22 de agosto de 1980,
pela Fundação Educacional Padre Landell de Moura, com a colaboração da UNESCO
e do CNPq.
-Participação no XII Seminário Brasileiro de Tecnologia Educacional, promovido
pela ABT, em Curitiba, Paraná, de 23 a 28 de novembro de 1980, sobre o tema
«Integração da tecnologia educacional aos sistemas de ensino: definição de
estratégias».
-Participação no Seminário Nacional sobre o Projeto Principal em Educação para a
América Latina e o Caribe, organizado pela Secretaria Geral do Ministério da
Educação e Cultura, de 19 a 21 de agosto de 1981
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CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS E CONGRESSOS ENTRE
OUTUBRO DE 1981 E FEVEREIRO DE 1999 – PERÍODO COMO
DIRETOR DA DIVISÃO DE ENSINO SUPERIOR DA UNESCO
17-

-Novembro de 1981- Abertura do colóquio internacional, organizado pela
UNESCO, em Paris, sobre formação de inspetores e formadores de professores
com alocução sobre "l’intégration de la communication et de la formation au service
des personnels de l’éducation”.
-Participação, como representante da UNESCO, na 2a. Conferência Anual da
Organização Universitária Interamericana –OUI- Buenos Aires – 9 e 10.11.1981.
Texto de discurso elaborado e disponível em espanhol, inglês e francês.
-Participação na 90a. reunião do Comitê Consultivo do CEPES –Centro de Ensino
Superior para a Europa, em Bucareste, de 27 a 29 de outubro de 1981.
-Participação na 3ª sessão do Comitê Consultivo do CRESALC, realizada em
Caracas, de 11 a 13 de novembro de 1981
-Representação do Diretor Geral da UNESCO na Conferência Interministerial para
Adoção da Convenção Regional sobre Diplomas, Títulos e Graus do Ensino
Superior na África, em Arusha, Tanzânia, dezembro de 1981.
-Participação em reunião de trabalho UNESCO-UNU realizada em Paris nos dias 2
e 3 de março de 1982
-Representação da UNESCO e discurso na solenidade de abertura da primeira sessão
do conselho da Universidade para a Paz, criada pela Assembléia Geral da ONU –
5 a 8 de março de 1982, São José da Costa Rica - Discurso publicado em espanhol e
inglês. Original em francês, publicados.
-Participação, como representante da UNESCO, na 39. Sessão do Conselho de
administração da Associação Internacional de Universidades, realizada em Nova
Delhi, de 20 a 23 de abril de 1982
-Participação, em Tóquio, de 26 a 27 de abril de 1982, em reunião de um comitê ad
hoc do Conselho da Universidade das Nações Unidas para discutir questões de
procedimentos, examinar e propor reforma nas “rules of procedure” e outras questões
relativas ao bom funcionamento do Conselho e da universidade
-Participação, como representante da UNESCO, na Sexta Conferência Geral do
IMHE da OCDE- Paris- 6-8 de setembro de 1982
-Discurso em francês no encerramento da reunião do Comitê especial de
especialistas governamentais encarregados de elaborar o projeto de convenção
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regional sobre o reconhecimento de estudos e diplomas do ensino superior na
Ásia e no Pacífico- Paris 6 a 10 de dezembro de 1982
-Representante da UNESCO na 19a. sessão do Conselho da Universidade das
Nações Unidas – 21 a 25 de junho de 1982, Tóquio
-Representante da UNESCO na 10a. Sessão do Comitê Consultivo do CEPES –
Bucareste- 2 a 4 de novembro de 1982
-Participação em Bruxelas de encontro com representantes das instituições
universitárias da comunidade flamenga para discutir projetos de colaboração com a
UNESCO em 4 de março de 1983
-Participante, como representante da UNESCO e conferencista, no 3o. Congresso da
Organização Universitária Interamericana –OUI- Salvador- Bahia- 4 a 8 de abril
de 1983- tendo sido convidado a apresentar discurso sobre “Administração das
Universidades em tempo de Crise Econômica”. Original em francês. Texto existente
em inglês, espanhol e português
-Supervisão da participação da UNESCO em projeto PNUD/CAPES/UNESCO para
a instalação e desenvolvimento de um sistema de informação sobre ensino superior em
nível de pós-graduação- Participação em reuniões em Brasília nos dias 7 e 8 de abril
de 1983 – Projeto BRA/82/022/A/ 013(1983-1984).
- Participação na 40ª. Sessão do conselho de administração da AIU e na Conferência
de chefes das instituições membros da AIU realizada em Munique, de 25 a 28 de
abril de 1983. Tema: “Futuro da Formação Universitária: em direção da generalização
ou da especialização”.
-Representante da UNESCO na 4a. Reunião do Comitê Consultivo do CRESALC –
Caracas- 5 a 8 de setembro de 1983.
-Discurso de abertura e participação no Seminário europeu sobre a função das
universidades em matéria de educação relativa ao meio-ambiente – Budapeste(Hungria) – 17 a 21 de outubro de 1983. - Discurso existente em francês
-Discurso na sessão de abertura da XI sessão do Comitê Consultivo do Centro
europeu para o ensino superior- Bucareste- 10-12- de outubro de 1983- Discurso
existente em francês
-Discurso na sessão de abertura do Congresso Internacional de Universidades a
Distância – Madrid – 24 a 28 de outubro de 1983- Membro do Comitê de Honra do
Congresso. Discurso publicado em espanhol
-Discurso de abertura e de encerramento do Colóquio Internacional sobre a
Evolução Provável das Finalidades e das Funções Sociais do Ensino Superior nas
Próximas Décadas –Sofia- Bulgária – Cópia do discurso em francês- 5 a 9 de
dezembro de 1983
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-Representante da UNESCO na Conferência Internacional de Estados com vistas à
adoção da Convenção Regional sobre Reconhecimento de Estudos, Diplomas e
Graus do Ensino Superior na Ásia e no Pacífico – Bangkok- Tailândia- 12 a 16 de
dezembro de 1983
-Participação, como representante da UNESCO, da 41a. sessão do Conselho de
Administração da Associação Internacional de Universidades – México- 8 a 11 de
abril de 1984
-Participação, como orador, em mesa-redonda, organizada pela AIU e UNAM
sobre a função das universidades nas estratégias de “saúde para todos” – México
– 11 de abril de 1984
-Participação, como representante da UNESCO, nos debates sobre “função das
universidades nas estratégias de saúde para todos” durante a conferência geral da
Organização mundial da Saúde –OMS- em Genebra, Suíça, em 11 e 12 de maio de
1984
-Representante da UNESCO na 23a. sessão do Conselho da UNU – em OxfordReino Unido- de 2 a 6 de julho de 1984 e participação no Colóquio sobre
“Democracia e Desenvolvimento” promovido pela UNU e Universidade de Oxford –4
de julho de 1984
-Membro do Comitê de nomeação do reitor da Universidade das Nações Unidas –
julho a dezembro de 1984
-Participação em reunião tripartite (UNESCO-PNUD-Governo da Colômbia) para
análise e avaliação do projeto COL/82/027 – pesquisa de avaliação e apoio ao
programa de ensino superior aberto e a distância – Bogotá- 2 a 4 de agosto de 1984
-Representante da UNESCO e discurso na solenidade de abertura da 8a. Assembléia
Geral da Conferência de Reitores Europeus- Atenas- Grécia 10 e 11 de setembro
de 1984- Cópia do discurso existente em francês
-Participação, como representante da UNESCO, no Seminário da AIU sobre
Universidades e Desenvolvimento Regional- Taskhent- Ubesquistão- URSS- 4 a 7
de setembro de 1984
-Participação, como representante do Diretor Geral, na 12a. sessão do Comitê
Consultivo do CEPES – Bucareste – 15 a 17 de outubro de 1984
-Participação em reunião do comitê de candidaturas para o cargo de reitor da
UNU, realizada no St. John College, em Oxford, em 2 de novembro de 1984
-Participação, como representante do Diretor Geral, na 5a. sessão do Comitê
Consultivo do CRESALC, em Caracas, no período de 5 a 8 de novembro de 1984
-Participação, como orador, na abertura da VIIIa Reunião Trianual da Assembléia
geral da AUPELF- Bruxelas, 26 de novembro de 1984
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-Participação, como conferencista-debatedor, no atelier sobre “ciência, educação e
desenvolvimento” do 1o. Colóquio da APEB – Associação dos Pesquisadores e
Estudantes Brasileiros na França – 2 e 3 de fevereiro de 1985- Paris
-Palestra no colóquio “A Universidade de Hoje na Vida das Nações”, organizado
pela Universidade de Reims –13 a 15 de março de 1985. Cópia do discurso existente
em francês
-Participação, como entrevistado, no programa “Mundo Contemporâneo” de
France Culture, em 23 de março de 1985, sobre “volta à democracia no Brasil”.
Texto gravado disponível
-Representante da UNESCO na 25a. sessão do Conselho da Universidade das
Nações Unidas –México- 8 a 12 de julho de 1985- cópia de intervenção em francês
-Participação no colóquio organizado pela UNU e Colégio del México sobre
“Perspectivas Futuras da América Latina” – 10 e 11 de julho de 1985
-Participação e apresentação de trabalho especial no colóquio anual da Associação
Francesa de Ciências Sociais para a América latina, realizado no Instituto de
Estudos Políticos de Aix-en-Provence nos dias 29 e 30 de novembro de 1985 sobre
o tema geral de “Les mass-media en Amérique latine”. Documento publicado na
França, como capítulo de livro, e, no Brasil, como capítulo da revista Comunicação e
Política.
-Representante da UNESCO na 26a. sessão do Conselho da UNU- Tóquio- 9 a 12 de
dezembro de 1985- Cópia de intervenção em francês
-Participação, como expositor, no colóquio sobre os 10 anos da UNU- dezembro de
1985, em Tóquio
-Participação, como representante da UNESCO, na 27a. sessão do Conselho da UNU
–Tóquio- 7 a 11 de julho de 1986
-Participação, como representante da UNESCO, na Oitava Conferência Geral do
“Programme on Institutional Management in Higher Education” da OCDEParis, 8 a 10 de setembro de 1986
-Representante da UNESCO e discurso de abertura na 17a. sessão do Comitê
Consultivo do CEPES- Bucareste- 9 a 11.10.1986- Cópia da intervenção existente
em francês
-Representação da UNESCO na sexta sessão do Comitê Consultivo do CRESALC,
em Caracas, de 14 a 17 de outubro de 1986
-Discurso na abertura da Faculdade de Estudos Interdisciplinares em TlibissiGeórgia- URSS- 27.10.86 (Faculdade criada como resultado de projeto especial
promovido pela Divisão do Ensino Superior da UNESCO para facilitar a integração
entre pesquisa e formação)- cópia da intervenção existente em francês
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Participação na primeira sessão do Comitê Consultivo sobre o ensino superior na
África, realizada em Dakar, de 10 a 13 de fevereiro de 1987
-Participação no secretariado da Sexta Conferência Regional de Ministros de
Educação e de Ministros de Planejamento da América Latina e do Caribe.
Apresentação do ponto da agenda referente à contribuição do ensino superior à
educação de base- Bogotá, Colômbia, abril de 1987. Texto da intervenção existente
em espanhol
-Representante da UNESCO na 45a. sessão do Conselho de Administração da AIU
em Harare, Zimbábue – 7 a 9.4.1987
-Participação em mesa-redonda sobre “função do ensino superior
desenvolvimento econômico nacional” – Harare- 9 e 10 de abril de 1987

no

-Participação no colóquio sobre o ensino superior na África, durante a reunião do
Conselho Consultivo para o ensino superior na África (representante do Diretor Geral
da UNESCO) e na reunião de consulta sobre a criação de uma rede inter-universitária
para a formação permanente dos professores universitários na África (Dakar – 4 a
9.5.1987).
-Representante da UNESCO no Seminário sobre Alternativas de Cooperação
Científica, Tecnológica e Cultural na Amazônia entre instituições de ensino
superior dos países amazônicos (UNESCO, OEA, PNUD) – Belém- 16 a
18.09.1987- Criação da UNAMAZ
-Participante, como debatedor, no painel organizado pela Universidade Federal do
Pará, em Belém, Brasil, sobre “a interdisciplinaridade na educação superior”,
17.09.87
-Participação na sessão extraordinária do conselho da Universidade para a Paz,
realizada em Madrid, de 28 a 30 de setembro de 1987
-Representante da UNESCO e discurso de abertura da Nona Assembléia Geral Tri
anual da AUPEULF- Marrakesh- Marrocos- 23 a 27.11.1987. Texto da intervenção
existente em francês
-Representante da UNESCO nas 30 a. sessão do Conselho da UNU- Tóquio- 07 a
11.12.87
-Participação na assembléia geral da Associação para a criação de uma fundação
internacional dos direitos do homem e das ciências do humano, em 27.01.1988,
por convite do presidente Edgar Faure.
-Participação, como representante da UNESCO, e discurso no seminário sobre
instituições de ensino superior e os países em desenvolvimento – Universidade de
Copenhague- 19.02.1988. Texto da intervenção existente em inglês
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-Representante da UNESCO em reunião sobre o projeto COLUMBUS, de
cooperação entre universidades européias e latino-americanas – 27 a 30 de março
de 1988- Campinas- Brasil
-Participação como conferencista e debatedor, na Conferência sobre a Função
Crescente das Universidades na Cooperação Internacional- Ottawa- Canadá- 25
a 27.04.88 – discurso de encerramento da Conferência organizada pela Associação das
Universidades e Colégios do Canadá, Agência Canadense de Desenvolvimento
Internacional, Universidade de Dalhouse. Cópia dos discursos originais em francês
disponíveis. Texto publicado em português no Brasil e em espanhol em Caracas.
Resumo em inglês e francês encontra-se no informe da conferência elaborado por
Barry Lesser, publicado em 1988 no Canadá. Texto de intervenção: Les barrières
culturelles à la coopération. Palavras na sessão de encerramento: Qu’avons nous
appris?
-Participação na 7a. sessão do Conselho da Universidade para a Paz- Nova Iorque13 a 15.06.1988- Reuniões (entre 10 e 17 de junho) na ONU, PNUD, BID e OEA
-Representante da UNESCO em 1988 na 5a. sessão do Joint ILO/UNESCO
Committee of experts on the application of the Recommendation concerning the
status of teachers (CEART)-Genebra- texto da intervenção disponível em inglês
-Participação na 31ª sessão do conselho da Universidade das Nações Unidas
realizada em Brasília de 25 a 30 de julho de 1988
-Participação na segunda conferência intermediária da AIU, no Rio de Janeiro, de
1º. A 5 de agosto de 1988
-Participação, como representante da ONU e da UNESCO, em grupo de trabalho
encarregado de propor a reestruturação da Universidade para a Paz- julho de
1988 a março de 1989.
-Representante da UNESCO na Conferência Mundial sobre Educação Médica –
Edimburgo- Escócia- Reino Unido – 7 a 12 de agosto de 1988- Discurso-conferência
sobre cooperação internacional no ensino superior (10.08.88). Texto do discurso em
inglês disponível. Resumo publicado no Informe do congresso.
-Representante da UNESCO e discurso de abertura na 14a. Sessão do Comitê
Consultivo do CEPES – Bucareste- 05 a 07.09.88- Texto da intervenção disponível
em francês.
-Participação, como observador, na conferência “L’Universita nel mondo
contemporaneo – The University in the World Today” – Università di Bologna” –
Celebrazione del Nono Centenário- 13-18 de Setembro de 1988
-Participação, como representante da UNESCO, em reunião de presidentes e reitores
de universidades sobre políticas futuras da UNESCO, organizada pela AIU –
Veneza- Itália 18 a 20.09.88
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-Representante da UNESCO e discurso na sessão de abertura da Consulta
ministerial (ministros de Educação e Saúde) sobre educação médica na EuropaLisboa- 31.10 a 03.11.1988. Texto da intervenção disponível em português (original)
e francês.
-Representante da UNESCO na 32a. sessão do Conselho da UNU – Tóquio- 05 a
10.12.1988
-Participação no Secretariado da 41a. sessão da Conferência Internacional de
Educação (Genebra)- 09.a 17.01.1989, representando o diretor geral na Comissão I. –
texto da intervenção disponível em francês- Tendances nouvelles en matière
d’éducation post-secondaire
-Representante da UNESCO na sessão do Conselho da Universidade para a PazSão José de Costa Rica, 13 a 15.03.1989
-Participação em reuniões técnicas com o PNUD, Banco Mundial, PNUD, Banco
Interamericano de Desenvolvimento, Organização dos Estados Americanos para
a discussão dos projetos da UNAMAZ na Amazônia – Washington- 27.02 a
01.03.89
-Participação na reunião da Comissão Central da Associação das Universidades
Amazônicas- Belém- 24 a 26.05.1989
-Representante da UNESCO na reunião sobre Staff Development in Higher Education
Institutions and changes in the societies – symposium on up-grading professional
qualifications of higher education teachers and administrators- Skalsky,
Checolosváquia, 27 de junho de 1989- texto de intervenção em inglês disponível
-Representante da UNESCO na 32a. sessão do Conselho da UNU – Budapeste –
Hungria- 02 a 08.07.89 – texto de intervenção sobre a dívida dos países em
desenvolvimento e sobre a Segunda Perspectiva a Meio Termo da UNU disponíveis
em francês e participação no simpósio sobre “Global Changes”, organizado pela UNU
e Universidade Tecnológica de Budapeste- 07.07.89. Texto de intervenção disponível
em inglês.
-Representante da UNESCO na reunião do Conselho da Universidade para a PazBrasília 1989- texto de intervenção em espanhol disponível
-Representante da UNESCO na IX Assembléia Geral da CRE, em Durham, Reino
Unido, de 10 a 15.09.89 – discurso na sessão de abertura publicado
-Participação em reunião inter-agências (UNESCO, PNUD, OEA, BID) em
Washington para apoio aos projetos da Associação das Universidades
Amazônicas – 25 a 26.09.89
-Representante da UNESCO na 47a. Sessão do Conselho de Administração da AIU
– Praga- 25 a 29.09.89. Participação a partir do dia 27.
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-Representante da UNESCO na 34a. sessão da UNU –Tóquio- 04 a 08.12.89
-Participação em mesa-redonda sobre desenvolvimento na Amazônia, organizado pela
Universidade de Nápoles – Nápoles, Itália, 29.01.90
-Participação, como representante da UNESCO, na Jornada de Estudos sobre a
Universidade e as Novas Tecnologias da Informação no Espaço Científico Francófono,
organizada pela AULPELF - Paris- Maison de l’Amérique latine, 20 de junho de
1990.
-Representante da UNESCO na 35a. sessão do Conselho da UNU – Maastricht –
Países Baixos – 25 a 29.07.90
-Representante da UNESCO na Décima Conferência geral dos estabelecimentos
membros do Programa de Gestão dos estabelecimentos de ensino superior da OCDEParis 5 a 7 de setembro de 1990
-Participação, como representante da UNESCO, na reunião para discutir a
estratégia de desenvolvimento institucional da UNU- Paris, 21-22 de setembro de
1990
-Representante do diretor geral na reunião sobre educação superior na Ásia, realizada
em Armidale, Austrália, Universidade de New England, de 14 a 18 de outubro de
1990. Texto de intervenção em inglês disponível
-Participação em reunião organizada no Rio de Janeiro pela World Federation of
Teachers Union e o ANDES, no dia 26 de outubro de 1990, apresentando o programa
da UNESCO sobre ensino superior.
-Membro da delegação da UNESCO ao seminário internacional A Desordem
Ecológica na Amazônia, organizado pela UNAMAZ, Universidade Federal do Pará e
Conselho Internacional de Ciências Sociais, em Belém, de 28 de outubro a 1o. de
novembro 1990
-Participação na 36ª. Sessão do conselho da Universidade das Nações Unidas, em
Macau, de 4 a 7 de dezembro de 1990 e, no dia 7 de dezembro, à reunião do grupo
encarregado de analisar a escolha de um novo reitor.
-Conferencista convidado na Conferência realizada na Universidade de Bristol,
Reino Unido, de 7 a 9 de janeiro de 1991, pelo seu Centro de Estudos Internacionais
sobre Higher Education and Development: Problems and Prospects. Tema da
alocução: Higher Education and Development. Texto em inglês disponível
-Participação em missão intersetorial ao México de 11 a 20 de março de 1991 para
assistir o governo mexicano em seus esforços para modernizar o sistema educacional.
-Missão em Caracas de 28 de abril a 4 de maio de 1991 para participar da reunião
da comissão central da UNAMAZ (29 e 30 de abril), comitê consultivo do Cresalc
(1 a 4 de maio) e seminário internacional sobre reflexiones internacionales sobre
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las nuevas funciones de La enseñanza superior: El caso de América Latina (2 y 3
de mayo). Texto da intervenção: Trends and challenges in higher education: a global
approach) apreentando anteriormente em Paris em reunião das ONGs de 8 a 10 de
abril de 1991)- Second consultation collective UNESCO-organisations non
gouvernementales spécialisées dans l’enseignement supérieur. Tendances et défis de
l’enseignement supérieur- une vision globale
-Presidente dos debates da mesa-redonda de encerramento do colóquio
EURODOCT 91, intitulado "l’Europe des Chercheurs: des chercheurs pour
l’Europe" realizado em Saclay, França
-Representante da UNESCO na XVII assembléia geral da Federação Internacional
das Universidades Católicas em Toulouse, França, de 2 a 6 de setembro de 1991Discurso na abertura da conferência
-Conferencista convidado para participar, no dia 23 de setembro de 1991, no
Congresso Universitário Internacional sur la gestion du milieu naturel et
monitorage par satellite, promovido pela Universidade de Nápoles (Institut
d’aérodynamique U Nobile et le Département de Planification et de science du
territoire). Tema da alocução: Les réseaux universitaires et leur rôle dans
l’environnement- Texto em francês disponível
-Participação na 4a. Consulta Coletiva UNESCO-ONG sobre o ensino superior,
UNESCO, Paris 26 a 28 de setembro de 1991- Texto de intervenção em francês
disponível: "Objectifs et stratégies de l’enseignement supérieur pour un
développement durable".
--Participação, como debatedor, da mesa-redonda sobre “Une autre coopération
pour l’enseignement supérieur: propositions et expériences”, por ocasião do
Seminário sobre Democratização, Economia e Desenvolvimento – o lugar do
ensino superior, que realizou a AULPELF entre os dias 12 a 14 de novembro de
1991 em Grenoble, França
-Participação na soirée debate organizado pelas Edições Centurion Bayard Presse,
no dia 21 de novembro de 1991 para o lançamento do livro “Les rendez-vous de
Saint-Domingue – Enjeux d’un anniversaire”.
-Participação nas reuniões do bureau e do conselho da Universidade das Nações
Unidas, em Tóquio, de 7 a 14 de dezembro de 1991 (38ª. Sessão)
-Reunião em Bruxelas na Universidade Livre de Bruxelas para debater
participação de universidades belgas no programa UNITWIN- (1991)
-Participação e intervenção na mesa-redonda organizada pela Comissão francesa
para a UNESCO com presidentes de universidades francesas em 15 de abril de
1992 na UNESCO- Intervenção em francês disponível: “Autonomie des universités et
libertés académiques”
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-Participação na conferência internacional sobre liberdades acadêmicas e
autonomia universitária realizada em Sinaia (Romênia), discurso de clausura no
dia 7 de maio de 1992
-Participação, como orador convidado, no Encontro Nacional de Universidades,
Sociedades Científicas e Institutos de Pesquisa – Meio Ambiente e
Desenvolvimento, realizado no Rio de Janeiro nos dias 25 a 29 de maio de 1992,
no Fórum de Ciência e de Cultura da UFRJ, em preparação à ECO-1992. Tema
da alocução: Comunicação e Meio Ambiente
-Representante da UNESCO na reunião extraordinária do bureau da Universidade
das Nações Unidas realizada em Nova York, na ONU, nos dias 24 e 25 de agosto
de 1992
-Representante da UNESCO na XI Conferência geral dos estabelecimentos
membros do Programa sobre a gestão dos estabelecimentos de ensino superior da
OCDE – Tema da conferência: o ensino superior sem fronteiras: as dimensões
internacionais da gestão universitária – Paris 2-4 de setembro de 1992- Texto da
intervenção publicado na revista da OCDE em francês e inglês- Texto misto,
parcialmente em inglês e parcialmente em francês, apresentado oralmente, disponível.
New Trends in interuniversity cooperation at global level – Nouvelles tendances de La
coopération interuniversitaire au niveau global
-Participação em Grupo de Trabalho da UNESCO, em setembro de 1992, sobre
desenvolvimento e construção da paz.
-Participação e discurso na Terceira Conferência intermediária da Associação
Internacional de Universidades, em Alexandria, Egito, de 19 a 22 de outubro de
1992, que tratou do tema “Adaptation des Structures et Stratégies de Gestion
Universitaire aux Besoins Nouveaux”. Texto da intervenção em francês disponível
-Representante do Diretor Geral na Conferência internacional sobre
reconhecimento dos estudos e mobilidade acadêmica, realizada em Paris de 2 a 5
de novembro de 1992- texto de discurso improvisado em francês disponível
-Participação, como representante da UNESCO, e discurso na assembléia geral do
Grupo Santander (rede universitária), reunido em Santander, Espanha nos dias 30
de novembro e 1o. de dezembro de 1992 – cópia da intervenção disponível em inglês:
UNESCO UNITWIN Programme.
-Participação na reunião da Terceira Consulta Coletiva das ONGs sobre ensino
superior- UNESCO- Paris 9 a 11 de dezembro de 1992
-Participação e discurso na sessão de abertura da 8a. Conferência Geral da
Associação de Universidades Africanas (25º. Aniversário da AUA)- University of
Ghana, Legon, Accra, Ghana- 18 a 23 de janeiro de 1993. Texto de intervenção em
inglês disponível- What kind of university for a new society in Africa
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Participação na 39ª sessão do conselho da Universidade das Nações Unidas,
realizada em Tóquio, de 14 a 18 de fevereiro de 1993
-Participação, como convidado, da conferência geral de avaliação do Projeto
Columbus- Salamanca- Espanha- 3 a 6 de março de 1993. Discurso na sessão de
clausura
-Participação, como especialista convidado, em seminário “sobre el deseo de un
curso de especialización de Postgrado en Educación Permanente”, nos dias 5 e 6
de maio de 1993, em Madrid, Espanha.
-Participação como representante da UNESCO no First Biennial Conference and
General Conference of the International Network of Quality Assurance in Higher
Education (INQAAHE) – Montreal – 24-28 may 1993- Texto integral em inglês
disponível. Texto sintetizado publicado como capítulo de livro. Texto: “Quality in
higher education from an international point of view: the role of UNESCO
-Participação e discurso no Seminário Internacional “Cátedras UNESCO para o
desenvolvimento Sustentado”, realizado em Curitiba, Paraná, Brasil, de 1 a 4 de
julho de 1993
-Representante da UNESCO, discurso na sessão de abertura e conferência na 40a.
Assembléia Mundial do ICET – Conselho Internacional de Educação de
Professores, realizada no Rio de Janeiro de 19 a 23 de julho de 1993- Discurso
principal publicado. Discurso de abertura disponível em português
-Participação, como membro do Conselho Científico, do “Congrès International des
Présidents d’Universités Techniques et des dirigeants d’industries”, organizado
conjuntamente pela UNESCO e a União Internacional des Associações e
Organizações Técnicas (UATI) de 23 a 25 de junho de 1993 na sede da UNESCO,
em Paris
-Representante da UNESCO e discurso na cerimônia de lançamento da cátedra
sobre estudos africanos na Universidade de Utrecht, Países Baixos, e abertura do
ano letivo 93-94, em 5 de setembro de 1993, e reunião do Unitwin-Network for
Southern Africa, reunindo instituições dos Países Baixos, Suécia, Alemanha, de
Moçambique, Namíbia, África do Sul, Zimbábue
-Palestra na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFMG sobre Ensino
Superior: Problemas e Perspectivas, no dia 21 de novembro de 1993. Belo HorizonteMG
-Discurso de agradecimento em sessão de homenagem da Universidade de Brasília
pelo recebimento da condecoração da Ordem do Mérito Nacional de EducaçãoBrasília- 22.11.1993- Texto do discurso disponível em português “Universidade para
quê e para quem?”
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-Participação, como membro do secretariado da UNESCO, nas Jornadas da
Ecotecnia (Grupo Cousteau) organizada sob os auspícios da UNESCO- Paris 9 de
dezembro de 1993
-Missão ao Japão (13 a 18 de dezembro de 1993) e Tailândia (19 e 20 de dezembro de
1993). Em Tóquio, participação na reunião do bureau (12 de dezembro de 1993(e do
Conselho de 13 a 17 de dezembro de 1993) – 14ª. Sessão do Conselho da UNU
-Participação, como orador, no Seminário sobre avaliação: teoria e prática,
organizado no Hotel Glória, Rio de Janeiro, pelas Faculdades Integradas Castelo
Branco. - texto da intervenção disponível em português: “Perspectivas globais para o
ensino superior”. 24 de novembro de 1993.
-Conferencista abordando o tema Escenarios de cambio para los sistemas de educación
superior en América latina y el Caribe durante a Conferencia sobre “El Tratado de
Libre Comercio entre los Estados Unidos, México, Canadá y el impacto en los
recursos humanos y la educación superior”, promovido pela Asociación
Puertorriqueña para la Educación Superior y el Consejo de Educación Superior
de Puerto Rico- San Juan- Puerto Rico- 5 e 6 de mayo de 1994- Texto da
intervenção disponível em espanhol
-Texto distribuido aos participantres da Global Theme Conference, organizada pela
AIESEC, em São Paulo, de 30 de maio a 06 de junho de 1994.
-Participação, como orador convidado, da VI Assembléia Geral da Comunidade das
Universidades Mediterrâneas, realizada em Nápoles de 16 a 18 de setembro de
1994. - Texto da intervenção disponível em francês
-Participação, como orador, no seminário em comemoração aos 73 anos da
Universidade de Brno, na República Checa, e lançamento da cátedra UNESCO
em Museologia- Brno- 2 e 3 de novembro de 1994- Texto do discurso publicado.
Recepção de medalha especial “vir illustrissimus”.
-Participação na 41ª sessão do Conselho da Universidade das Nações Unidas, realizada
em Accra, Ghana, de 28 de novembro a 02 de dezembro de 1994
-Participação, como representante da UNESCO, em reunião de avaliação do Programa
UNITWIN-Cátedras UNESCO na Espanha, realizada em Valencia, no dia 2 de
dezembro de 1994.
-Participação, em Caracas, de reunião do Grupo Assessor do Cresalc, nos dias 8 e 9
de dezembro de 1994
-Participante convidado do Encuentro de Rectores Iberoamericanos, realizado em
Extremadura, Espanha, no período de 24 a 28 de janeiro de 1994, com o
lançamento da Red Extremadura de Universidades. Tema do encontro: La
Universidad iberoamericana y el desarrollo de los pueblos. Conferencista
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-Participação, como representante da UNESCO, na décima Conferência geral da
Associação Internacional de Universidades, em New Delhi, de 6 a 9 de fevereiro de
1995.
-Participante convidado e discurso no lançamento de quatro cátedras UNESCO, no
marco do programa UNITWIN, de universidades do Grupo Santander, em
Valladolid, Espanha, no dia 18 de fevereiro de 1994.
-Participação, como orador convidado, da Conferência Internacional da AIESEC,
realizada, em Platja del Aro, Catalunha, Espanha, de 20 a 28 de março de 1994
(permanência 20 a 22 de março). Título da intervenção: “global challenges for students
in Economics”
-Participação em reunião do Conselho de Reitores das Universidades BrasileirasCRUB- no Rio de Janeiro, no dia 25 de abril de 1994, por ocasião do lançamento
do livro “O Fato e a versão do fato” na Livraria do Palácio do Catete.
-Participação, em São Paulo, no Memorial da América Latina, nos dias 12 e 13 de
abril de 1994, do seminário latino-americano de integração curricular, com a
participação de instituições do Brasil, Uruguai, Paraguai, Chile e Argentina para
o lançamento de uma rede de integração curricular, no marco do projeto RIMA –
Rede de Mobilidade Acadêmica.
-Participação, como conferencista, em San Juan de Porto Rico, de 4 a 6 de maio de
1994, em conferência sobre “El Tratado de libre comercio entre los Estados
Unidos, México, Canadá (Nafta) y El impacto en los recursos humanos y La
educación superior, organizado pela Asociación Puertorriqueña para La educación
superior de Puerto Rico y el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. Texto da
palestra: “Escenarios de cambio para los sistemas de educación superior de América
Latina y del Caribe dentro del marco de la globalización y regionalización de la
economía”. Discurso na sessão de clausura sobre “Hacia una agenda de integración y
cooperación complementaria entre Puerto Rico, el Caribe y América Latina”.
-Reunião, em Bilbao, no dia 22 de junho de 1994, com responsáveis pela
Universidade Deusto, a fim de discutir aspectos referentes à implementação das
atividades da “Cátedra UNESCO: Formación de Recursos Humanos” e da rede de
instituições universitárias católicas que têm como ponto focal a cátedra em Bilbao.
-Participação, como orador e representante da UNESCO, na Assembléia Geral da
CUM – Community of Mediterranean Universities- em Nápoles, de 16 a 18 de
setembro de 1994.
-Participação, como representante da UNESCO e como orador na sessão de abertura,
na International Conference on Academic Co-operation with Palestinian Higher
Education Institutions, realizada em Louvain-la-Neuve, Bélgica, de 18 a 19 de
novembro de 1994.
-Participação, em Caracas, de 7 a 9 de dezembro de 1994, em reunião do
“Management Group of the network on distance education (RIESAD) coodenado
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pela cátedra UNESCO em Novas Tecnologias da Universidade Aberta da
Venezuela, reunião da Comissão Central da UNAMAZ, e reunião do Conselho
Consultivo do CRESALC.
-Apresentação do documento sobre políticas do ensino superior da UNESCO
perante o Comitê de Educação e de Formação da Comissão da República
Francesa para a UNESCO, em 15 de março de 1995, em Paris, França
-Representante da UNESCO e orador na conferência do NUFFIC (Países Baixos)
sobre “Linkages revisited: the significance of linkages in higher education” nos
dias 16 e 17 de março de 1995, em Haia. Texto do discurso publicado: The experience
of the UNITWIN/UNESCO Chairs programme
-Participante convidado do seminário Educação em Debate, realizado na
Universidade de Brasília, nos dias 10 e 11 de abril de 1995. Alocução sobre
“Tendências e desafios para o ensino superior”.
-Participação na reunião com os coordenadores das cátedras UNESCO do BrasilBrasília, 12 de abril de 1995. Exposição sobre “A contribuição das cátedras da
UNESCO na melhoria da qualidade da Educação Superior”.
-Participação, como orador, no II Congresso Internacional sobre Educação
Intercultural para a Paz, realizado em Ceuta e promovido pela UNED, de 24 a 26
de abril de 1995. Título da palestra: “La educación superior para la paz em una
perspectiva internacional”
-Participação como conferencista convidado na Conferência Internacional da
APUIES – Asociación de Universidades de Puerto Rico en colaboração com o
Conselho de Educação Superior de Porto Rico sobre “Acreditación,
Financiamiento e Investigación de la educación Superior de las Américas”Puerto Rico, 4 e 5 de maio de 1995- Texto da intervenção disponível em espanhol:
“Calidad y relevancia en período de globalización en las Américas”.
-Participante convidado e orador do Simpósio “Hacia la integración de un Proyecto
Educativo para Venezuela”, organizado pela Universidad Pedagógica
Experimental Libertador y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Tecnológicas- Caracas, Venezuela- 9 a 11 de maio de 1995. Título da palestra: La
responsabilidad de la educación superior hacia el conjunto del sistema educacional
-Participação, como conferencista, do Third Meeting of the International Network
of Quality Assurances Agencies in Higher Education – 21 a 23 de maio de 1995,
Utrecht- Holanda Alocução (dia 23 de maio: “Interuniversity linkages for improving
quality”. Título da exposição: “Interuniversity linkages for improving quality”.
-Conferencista convidado na Conferência parlamentar sobre a cooperação
científica e tecnológica com os países da Europa central e oriental – Praga 5 a 7
de junho de 1995- organizada pela Comissão de Ciência e da Tecnologia da
Assembléia parlamentar no marco do Programa pan-europeu de cooperação
interparlamentar (PPCI) do Conselho da Europa em colaboração com o Parlamento
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Checo- Exposição, na sessão sobre “Éxode des cerveaux: quelles sont les
responsabilités portées para la Communauté internationale?”
-Conferencista convidado no seminário internacional sobre identidades latinoamericanas em tempo de comunicação global, realizado no grande auditório
público da Cidade de São Paulo, em promoção do programa de pós-graduação da
Faculdade de Comunicação e Artes do Instituto Metodista de Ensino Superior em
parceria com a UNESCO e a Secretaria Municipal de Cultura da cidade de São
Paulo, nos dias 12 e 13 de junho de 1995. Tema da intervenção:
-Participação, como conferencista principal, em ato público no Parlamento
uruguaio para apresentação do documento sobre políticas da educação superior
da UNESCO realizado em 15 de junho de 1995- Título da apresentação publicada “El apoyo público a la educación superior”.
-Participação, como conferencista convidado para apresentar o Documento de Política
sobre Educação Superior da UNESCO, na reunião em comemoração do aniversário
da Reforma de Córdoba, realizada na reitoria da Universidad de La Plata,
Argentina, em 16 de junho de 1995
-Apresentação do programa UNITWIN ao GRULAC, em Paris, no dia 7 de julho
de 1995
-Participação, como professor, no curso de verão da Universidade Complutense de
Madrid realizado no Escorial no dia 31 de julho de 1995.
-Participação, como representante da UNESCO, na reunião do bureau da
Universidade das Nações Unidas, realizada de 1 a 3 de agosto de 1995, em Nova
York, na sede das Nações Unidas.
-Encontros com a Comissão nacional da UNESCO do Canadá e com
representantes do governo canadense e de universidades sobre cooperação com a
UNESCO, participação do Canadá no programa UNITWIN-Cátedras UNESCO
e perspectivas para a realização, em 1998, de uma Conferência mundial sobre o
ensino superior em Paris. Ottawa, 1995
-Conferencista convidado no Seminário internacional sobre “Mudança e
desenvolvimento da universidade pública na América Latina”, organizado pela
ANDIFEs em colaboração com o Senado Federal e o MEC, em Brasília, no
Senado Federal, no dia 5 de setembro de 1995, para apresentação do documento da
UNESCO sobre política de ensino superior- Texto publicado-Representante do Diretor Geral na primeira reunião do Comitê Intergovernamental
para a aplicação da Convenção internacional sobre o reconhecimento de estudos,
diplomas e graus no ensino superior nos estados árabes e nos estados europeus
que marginam o Mediterrâneo- Paris 12 e 13 de setembro de 1995- Texto da
intervenção disponível em inglês.
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-Representante do Diretor Geral na 4a. Consulta Coletiva UNESCO-ONG sobre o
ensino superior realizada em Paris de 26 a 28 de setembro de 1995- Texto da
intervenção disponível em francês
-Participação na reunião da Comissão Permanente de Educação da Comissão
Francesa para a UNESCO para falar sobre o programa de ensino superior da
UNESCO e sobre a CMES de 1998 e participar de debate com os membros da
Comissão- Paris, 5 de outubro de 1995.
-Conferencista na abertura do Simpósio Internacional Educação, Ciência e
Tecnologia: Bases para o desenvolvimento sustentável da Amazônia, realizado em
Belem de 26 a 30 de novembro de 1995, organizado pela UNAMAZ. Tema da
intervenção: “O papel da educação, da ciência e da tecnologia no desenvolvimento
sustentável da Amazônia”.
-Conferências nos centros associados da UNED de Sevilla e de Córdoba na
Espanha -Tema da intervenção: El reto de la enseñanza universitaria en un mundo de
cambio- Abertura do ano acadêmico nos dias 27 e 28 de novembro de 1995. Texto da
intervenção disponível em espanhol
-Participante e orador convidado no Fórum Civil Euromed- Barcelona 29-30 de
novembro e 1 de dezembro de 1995- promoção do Institut Català de la Mediterrània
d’Estudis i de Cooperació e do Governo da Catalunha
-Conferencista convidado pela Internacional da Educação para participar do
seminário sobre Políticas do Banco Mundial e suas conseqüências sobre a
educação- Bruxelas- 29 e 30 de maio de 1996. Texto em francês disponível.
-Participação como conferencista convidado da Conferência internacional
organizada pela Universidade de Galatasary e o consórcio de universidades
francesas em Istanbul, Turquia, sobre Enseignement supérieur dans l’Europe en
Mutation- 18 a 20 de abril de 1996- Tema da intervenção: A crise da vaca louca e a
cooperação interuniversitária
-Participação como convidado, na reunião de especialistas sobre o tema Educación,
Gobernabilidad Democrática y Gobernabilidad de los sistemas educativos,
organizada pelo Ministério da Educação do Chile, em Talca, Chile, de 8 a 10 de
maio de 1996, em preparação à reunião de cúpula dos chefes de estado iberoamericanos, apresentando um texto que está disponível em espanhol sobre “La
posición de la educación superior en el debate sobre «educación, gobernabilidad
democrática y gobernabilidad de los sistemas educativos”.
-Participação em mesa redonda sobre “Bases para La transformación de La
educación superior em América Latina y El Caribe” organizada pelo CRESALC
no quadro da Sétima Reunião de Ministros da Educação da América Latina e
Caribe (Minedlac VII)de 13 a 17 de maio de 1996. Texto da intervenção:
“Reflexiones sobre La política de la UNESCO em educación superior”.
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-Participação, como interveniente, no seminário organizado pela IE- International
Education- sobre “World Bank’s policies and their consequence on education”Bruxelas, 29 e 30 de maio de 1996
-Participação de discussões em Brasília, em junho de 1996, com autoridades
nacionais sobre aperfeiçoamento da cooperação do Brasil no quadro das cátedras
UNESCO e participação deste país na Conferência regional sobre educação superior
em La Habana, a pedido das autoridades locais.
-Participação, como orador convidado, do Simpósio sobre "Educación superior con
miras al siglo XXI" – organizado pelo CRESALC/UNESCO e CEUB (Comité
Ejecutivo de las Universidades Bolivianas) realizado no Salão del Honorable
Consejo Universitario de la Universidad Mayor de San Simón, em Cochabamba,
Bolívia, de 19 a 21 de junho de 1996. Texto da intervenção publicado
-Conferencista no Centro Católico para a UNESCO sobre o tema - Mouvements
catholiques: inspiration pour une action éthique internationale. Texto da intervenção
disponível em francês
-Participação na cerimônia de encerramento da Exposição Fotográfica Belém 2000
na Universidade de Haifa em Israel no dia 06 de novembro de 1996- Texto da
intervenção disponível em inglês: An exhibition for peace in the Holy Land
-Participação, como conferencista, na sessão de abertura, na International
Conference on the Role of Higher Education in the context of an independent
Palestinian Stage, realizada em Nablus, Palestina, de 7 a 9 de novembro de 1996
-Participação, como conferencista convidado, no seminário nacional sobre ensino
superior, organizado pelo MEC, em Brasília, nos dias 16 e 17 de dezembro de
1996- Tema da intervenção: Ensino superior: a visão da sociedade
-Participação, na organização e como orador no dia da abertura, na reunião regional
da América Latina e do Caribe preparatória à CMES realizada em La Habana,
em novembro de 1996- Título da intervenção publicada: El realismo utópico en la
reforma de la educación superior
-Participação, como orador, do simpósio sobre The future Role of universities,
realizado durante a 43a. sessão do Conselho da Universidade das Nações Unidas,
em Santiago, em dezembro de 1996. Texto da intervenção disponível em espanhol
(original) e em inglês: "Los retos de la educación superior en el umbral de un nuevo
siglo" e “The challenge of higher education on the threshold of a new century"
-Participação, como representante da UNESCO, na 43a. Sessão do Conselho
realizada em Santiago do Chile de 2 a 6 de dezembro de 1996
-Participação, como orador, na Jornada sobre o tema Os Jovens no coração do
mundo, organizada pelo Centro Católico Internacional para a UNESCO, em
Paris, em 27 de fevereiro de 1997. Tema da intervenção: Juventude e Transformações
Sociais
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-Participação na Conferência Internacional sobre o Ensino Superior, organizada
pela Internacional da Educação, na UNESCO, em Paris de 19 a 21 de março de
1997. Orador na sessão de encerramento
-Orador na abertura da consulta sobre Educação e Erradicação da Pobreza,
organizada pelo setor de educação da UNESCO de 25 a 26 de março de 1997.
Texto da intervenção disponível em francês
-Seminário sobre a informação na União Européia – Identidade européia:
educação, ciência e cultura, realizada no dia 7 de março de 1997, organizada pela
cátedra UNESCO da Universidade européia de Madrid- Tema da intervenção:
cidadania e integração européia.
-Participação na conferência regional africana em preparação à CMES
organizada em Dakar em abril de 1997. Texto de intervenção publicado
-Orador convidado na sessão de abertura do Primer Encontro de Trabajo de la Red
ISA – Red UNITWIN/UNESCO realizada de 29 de abril a 2 de maio de 1997 em
San Juan de Porto Rico. Intervenção disponível em espanhol: La reconstrucción de
los paraísos perdidos: la red UNITWIN de islas atlánticas.
-Participante, como orador convidado, da Tercera Magna Conferencia da
Asociación Puertorriqueña para la Educación Superior – APUES sobre o tema
do Acceso, Calidad y Financiamiento en la educación superior : políticas y
estrategias para la transformación de la educación superior en la región de las
Américas y el Caribe- 8 e 9 de mayo de 1997- San Juan, Puerto Rico. Texto da
intervenção disponível em espanhol
-Participante, como orador convidado, do colóquio sobre a universidade em
mudança organizado de 4 a 6 de junho de 1997 pela Universidade Lusíada, em
Lisboa, Portugal. - texto da intervenção disponível em português : “O ensino superior
e o futuro”
-Participante na conferência regional da Ásia e do Pacífico, realizada em julho de
1997, em Tóquio, na sede da UNU, em preparação à CMES. Texto da intervenção
publicado
-Participante, como conferencista convidado, no Carrefour International de la
Sorbonne – Quel homme et quelle société préparons-nous dans l’enseignement
supérieur? realizada no dia 20 de agosto de 1997 no Grande Anfiteatro da
Sorbonne no quadro das XIIes Journées Mondiales de la Jeunesse. Texto da
intervenção disponível em francês: «Une vision humaniste pour l’avenir de
l’enseignement supérieur dans le monde».
-Orador convidado na cerimônia em homenagem ao reitor Van Ginkel por sua
nomeação como reitor da UNU e início do ano letivo, realizada em Utrecht no dia 8
de setembro de 1997- Texto publicado
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-Participante apresentando uma conferência magistral no Congresso internacional
"La educación en el Tercer Milenio" organizada pelo World Council for
Curriculum and Instruction (WCCI) e a Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED) da Espanha, em Sevilla de 18 a 21 de setembro de 1997. Título
da intervenção: “Perspectivas para la educación superior en el tercer milênio”
disponível em espanhol.
-Participação, com o secretariado da UNESCO, na Conferência regional européia,
em preparação à CMES – A European Agenda for Change for higher education
in the XXIst Century. Palermo, Sicília, Itália, 24 a 27 de setembro de 1997.
-Participação em reunião plenária da CRUE – Conferência de Reitores das
Universidades Espanholas- em Salamanca, nos dias 17 e 18 de outubro de 1997Título a apresentação: “Cooperación internacional, cuestión de necesidad”.
-Participação, como orador convidado, na Quarta Conferência Intermediária da
AIU, realizada em Bangkok, Tailândia, de 12 a 14 de novembro de 1997. Tema da
intervenção: Exposição em plenária sobre a Conferência Mundial do Ensino Superior
– “Towards a worldwide plan of action for the reform of higher education”.
Participação, igualmente, na 58ª. reunião do “Admistrative Board” da AIU, em
Bangkok, Tailândia, nos dias 10 e 11 de novembro de 1997
-Participação, como orador, na conferência organizada pela CRUE e Universidade
de Salamanca sobre "Objetivos de la universidad ante el nuevo siglo"- Tema da
intervenção: cooperação internacional. Orador também na sessão de encerramento17 e 18 de novembro de 1997.
-Participação, em Madrid, de reunión de evaluación de cátedras y redes
UNITWIN en España- 20-11-1997.
-Participante convidado na Conferência Internacional Amazônia 21 – Uma agenda
para um mundo sustentável- 26 e 27 de novembro de 1997- Auditório do
Itamaraty- Brasília. Coordenador do painel sobre "as bases de um caminho para chegar
a uma outra Amazônia. O saber universal e o saber fazer local o papel das
universidades e institutos de pesquisa’’.
-Orador convidado no II Congresso da Organização Internacional de
Universidades por el Desarrollo Sosteníble y el Medio Ambiente (OIUDSMA),
realizado na cidade de Granada, de 11 a 14 de dezembro de 1997
-Orador nas Jornadas de Formação sobre o tema “Les jeunes au coeur du monde” –
fevereiro de 1998
-Participação, como membro do secretariado da UNESCO, na conferência regional
dos estados árabes em preparação à CMES, realizada em Beirute, Líbano, de 2 a
5 de março de 1998 sob o tema geral de «What higher education for the Arab States
at the dawn of the XXIst Century? Texto da intervenção disponível em inglês: "The
Arab contribution to the World Conference on Higher Education"
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-Orador convidado para apresentar a CMES e o trabalho da UNESCO no campo do
ensino superior na reunião preparatória para a CMES, organizada pela Comissão
Nacional da Noruega para a UNESCO, em Oslo, no dia 25 de março de 1998
-Participante como orador convidado, do I Congresso Cátedra UNESCO:
Educación y desarrollo. América Latina ante el siglo XXI: problemas y
perspectivas, celebrado na Universidad de Deusto, Bilbao, Espanha, de 31 de
março a 3 de abril de 1998. Tema da intervenção: “El papel de la universidad en
América latina: la experiencia de las cátedras UNESCO”.
-Orador convidado da reunião norte-americana preparatória à CMES realizada
em Toronto, Canadá, nos dias 16 e 17 de abril de 1998. Texto da intervenção
publicado: “A common synergy for the building of a better society”
-Participante como orador convidado do VII Encontro da Associação das
Universidades de Língua Portuguesa (AULP), realizada em Macau (território
chinês na época sob administração portuguesa) de 18 de abril a 25 de abril de
1998. Tema da intervenção na sessão de encerramento:
-Participação, como conferencista convidado, no colóquio internacional sobre as
políticas de abertura das universidades, realizada na Universidade de Paris
Vincennes-Saint Dennis – Paris VIII- de 4 de junho a 6 de junho de 1998.
Intervenção na abertura do colóquio.
-Participação como keynote speaker na Sétima Conferência Anual de EDEN –
European Network for Distance Education- realizada em Bolonha, Itália sobre o
tema Universities in a Digital Era – Transformation, Innovation and Tradition,
de 24 a 26 de junho de 1998.
-Participante, como representante da UNESCO, na Conferência Internacional da
OCDE. Realizada em Berlim, Alemanha, de 29 de junho a 1o. de julho de 1998,
sobre o tema «Redefining Tertiary Education».
Participante na III Assembléia de Reitores de Universidades da Rede Isa (31 de
agosto a 4 de setembro de 1998) na Universidade Federal de Santa Catarina.
-Participação, como organizador e conferencista no dia da abertura, da
CONFERÊNCIA MUNDIAL SOBRE EDUCAÇÃO SUPERIOR, em Paris, de 05
a 09 de outubro de 1998.
-Participante, como conferencista convidado, do IV Curso de Medicina Tropical y
Parasitologia, realizado na Universidade de Granada, de 21 a 23 de outubro de
1998. Orador na sessão de encerramento no dia 23 de outubro de 1998, sobre o tema
de cooperação interuniversitária internacional
-Participação, como orador convidado, da reunião de reitores da Associação das
Universidades de Montevidéu realizada na Universidade Federal de Santa
Catarina no dia 01.09.98
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- Orador convidado para proferir a conferência inaugural do simpósio sobre
Universidad, Globalización e Identidad iberoamericana (Reflexiones y plan de
acción sobre los acuerdos de La Conferencia Mundial de Educación Superior de
La UNESCO de Paris 1998), organizada pela Universidad de Córdoba,
Argentina, em colaboração com várias organizações, no período de 20 e 21 de
novembro de 1998.
-Discussão com autoridades acadêmicas e governamentais, na China (Beijing e
Shangai) para criação de cátedra UNESCO no ensino superior, como ponto focal
par uma rede asiática no campo da pesquisa no ensino superior –
novembro/dezembro de 1998.
-Representante da UNESCO na 45a. sessão do Conselho da Universidade das
Nações Unidas, em Tóquio, de 7 a 11 de dezembro de 1998. Homenagem e
apresentação de discurso de despedida do Conselho após mais de 16 anos de
participação em suas atividades. Texto do discurso disponível em francês: "Un adieu
plein d’émotion de l’Université des Nations Unies"
-Participante convidado de reunião de avaliação das cátedras UNESCO da
Universidade Politécnica de Catalunha, realizada na UPC, em Barcelona, entre 23
e 27 de janeiro de 1999.
-Participante, como orador, no XVIII Congresso da ANDES-SN, em Fortaleza,
Ceará, responsável pelo tema: “Políticas para o ensino superior e sindicalismo”.
Última atividade oficial como diretor da UNESCO, no dia 28 de fevereiro de 1999

141

18- ATIVIDADES REALIZADAS APÓS 28 DE FEVEREIRO DE 1999DATA DA APOSENTADORIA DA UNESCO

a) ATIVIDADES REALIZADAS EM 1999
Orador Convidado do 18o. Congresso ANDES –Sindicato Nacional realizado em
Fortaleza, Ceará, Brasil, sobre o tema «UniversiVIDAde –Educação, Ciência,
Humanidade», realizado no período de 25 de fevereiro a 01 de março de 1999,
constituindo-se na última atividade realizada enquanto diretor da Divisão de Ensino
Superior da UNESCO. Na parte final, já estava aposentado…Texto da intervenção
disponível em português: Políticas para o ensino superior em seguimento à
conferência de Paris.
-Participação, como orador principal, de uma Jornada sobre Cooperação
Internacional, realizada na Universidade de La Plata, Argentina, em 20 de março
de 1999.
-Participação, como conferencista convidado, do seminário sobre a
internacionalização das universidades- tendências para o Século XXI, organizado
pela Universidade de Valladolid, de 4 de fevereiro a 22 de março de 1999.
Intervenção na seção de clausura no dia 22 de março sobre «La universidad
multicultural del Siglo XXI».
-Participação em reunião das universidades espanholas em Salamanca, em 1999,
sobre o tema geral da cooperação
-Participação, como convidado, do Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con
Iberoamérica (CEXECI) da Segunda Reunião dos Reitores Ibero-americanos e da
Rede Extremadura – reunião preparatória à reunião de cúpula dos chefes de
estado ibero-americanos- Cáceres- Espanha- 7 a 9 de abril de 1999
-Participação, como convidado, da Conferência sobre cooperação com a África do
Grupo Santander- Las Palmas de Gran Canária- 15 de abril de 1999 e da
Assembléia Geral do Grupo Santander, sobre o tema "In the aftermath of the
UNESCO World Conference on Higher Education", encarregado de apresentar
uma exposição e coordenar os debates e conclusões sobre o tema cooperação
interuniversitária- Las Palmas de Gran Canaria- Ilhas Canárias, Espanha- 17 de abril
de 1999
-Elaboração, em combinação com Francisco Rubio e Concha Sofia, da proposta para
criação de um Programa de Cooperação Interuniversitária -PACI– Programa
Anchieta de Cooperação Interuniversitária, submetido ao Cabildo de Gran
Canaria – 18 a 28 de abril de 1999
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-A convite da Universidade de Las Palmas, participação de série de reuniões com
pessoal desta universidade e com autoridades do Cabildo para definição de projetos de
cooperação interuniversitária –15 a 18 de junho de 1999
-A convite do Programa IGLU e de várias universidades, visita à Argentina, para
apresentar conferências sobre perspectivas da educação superior neste final de século
nas universidades de La Plata, Salta, Luján, e Salvador nos dias 1 e 2 de julho de
1999 (Buenos Aires). Participação em debate no Congresso Nacional da Argentina
sobre o mesmo tema (28 a 30 de junho de 1999. Texto que serviu de base a estas
conferências disponível em espanhol: «Elementos para conferencias en Argentina»
-. Participação, como professor, no curso IGLU da OUI para administradores de
universidades latino-americanas (01 e 02 de julho de 1999 em Buenos Aires). Texto
que serviu de base a este curso é disponível em espanhol: «La universidad como
organización»
-Participação, de 11 a 14 de julho de 1999, como convidado do Setor de Ciências
Sociais da UNESCO, na conferência internacional organizada por este setor com a
OMS sobre "Universities and the health of the disadvantaged" na Universidade
do Arizona, em Tucson, Arizona, Estados Unidos, tendo sido moderador do grupo de
trabalho sobre "Global links for Health" fazendo uma apresentação do tema. Texto da
intervenção foi publicado pela OMS em 2001
-Convidado pelo Grupo de Montevidéu e pelo CEXECI de Extremadura e a
Universidade de Santiago, participação, como conferencista, na reunião de cúpula
dos reitores de universidades estatais na América Latina realizada em Santiago
de 2 a 5 de agosto de 1999. Tema da exposição publicado em espanhol: “La teología
del mercado en la globalización de la educación superior”.
-Participação, convidado dos organizadores, como keynote speaker, na conferência
sobre "Emerging Global Electronic Learning", organizada em Tampere,
Finlândia, de 9 a 12 de agosto de 1999, pela Universidade de Tampere e a rede
«Global Systems Analysis and Stimulation» que reúne instituições de todas as
regiões, em particular norte-americanas, japonesas e escandinavas. Escolha como vicepresidente da rede criada nesta conferência, GUS –Global University System. Texto da
intervenção encontra-se disponível em inglês em internet nos sites de GUS/GLOSAS e
da Universidade de Tampere: "Objectives and institucionalization of the Global
University System".
-Convidado pela Universidade de Viçosa, responsável pela conferência de
encerramento do Seminário internacional «A universidade no próximo século»,
em comemoração do 73o. aniversário da instituição, realizado durante o período
de 30 de agosto a 1o.de setembro de 1999. Tema da intervenção: "A educação
superior no Século XXI" publicado pela revista Comunicação e Política.
-Como representante da Universidade das Nações Unidas, participação em
reunião de cátedras UNESCO sobre ensino superior na Universidade Politécnica
de Barcelona, de 13 a 14 de setembro de 1999, quando se lançou o Fórum
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UNESCO-UNU, através de uma rede denominada GUNI –Global University
Innovations Network, prevista pela CMES
-Convidado pela UNED –Universidad Nacional de Educación a Distánciaconferencista (abertura do congresso internacional) sobre o tema Enseñanza superior
y Educación Permanente » no Congresso Internacional sobre Educación
Permanente ante el Siglo XXI, realizado em Gijón, Astúrias, Espanha, de 16 a 18
de setembro de 1999. Intervenção disponível em espanhol: Enseñanza superior y
educación permanente
-Convidado, a título pessoal, pela UPC e em representação da UNU, participação em
jornada de trabalho sobre gestão no ensino superior nos dias 13 e 14 de setembro
de 1999, para lançamento da cátedra UNESCO em gestão do ensino superior da
UPC- Barcelona, Catalunha, Espanha.
-Convidado pelo CRUB –Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras- com
apoio da CAPES e UNESCO-Brasil, participação nos dias 29 e 30 de agosto e 1o. de
setembro de 1999, do Fórum CRUB V (Conselho de Reitores das Universidades
Brasileiras), sobre o tema geral «A universidade no próximo século». Neste encontro,
foi lançado, em português, um livro contendo os principais documentos da CMES, de
que participou escrevendo uma apresentação e indicando os textos a serem
selecionados. O texto da intervenção «Conferência Mundial sobre o Ensino Superior:
impacto da declaração de Paris após» está disponível em português e foi difundido
pelo CRUB através de um CD-ROM.
-Participação, como keynote speaker, na Quarta Conferência Internacional sobre
educação, organizada pela Universidade de Cincinnati e o World Council for
Curriculum and Instruction, em Cincinnati, Estados Unidos, de 06 a 08 de outubro
de 1999, com a participação de cerca de 30 países sobre o tema «Educating for global
responsibility: a mandate for the third millenium». A intervenção foi publicada na
revista do WCCI em Toronto em 1999 e está disponível em inglês: «Lifelong
education: a global responsibility».
-Participação, como conferencista convidado, na sessão de encerramento do V Curso
de Medicina Tropical e Parasitologia da Universidade de Granada, Espanha,
realizado entre os dias 22 e 23 de outubro de 1999, Tema da intervenção: Cooperación
interuniversitaria en tiempos de globalización, disponível em espanhol
-Conferencista convidado sobre o tema El rol de las organizaciones internacionales en
la innovación de la educación superior apresentada durante a XVII Conferência
anual –Conocimiento, Ciencia y Tecnología: retos para la educación superior do
International Council for Innovation in Higher Education (sede em Toronto),
realizada em Porto Rico de 30 de outubro a 3 de novembro de 1999 com apoio do
Conselho de Educação Superior de Porto Rico. O tema da intervenção «el rol de las
organizaciones internacionales en la innovación de la educación superior» está
disponível em espanhol
-Especialista convidado pelo governo da Bolívia para participar de 06 a 10 de
novembro de 1999 na reunião do Grupo de Trabalho integrado por
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representantes do governo da Bolívia, de universidades deste país e um
representante do Banco Mundial sobre a reforma do ensino superior na Bolívia
(La Paz e Cochabamba).
-Cerimônia de recepção da Légion d’honneur do governo francês no grau de
cavalheiro em Paris, na sede da UNESCO, em novembro de 1999. Texto do discurso
disponível em francês e em inglês (tradução de Parker Rossman, GLOSAS, USA)
-Conferencista convidado para tratar do tema “Integração e Educação” no II
Congresso (Una solución a la crisis latinoamericana actual: Integración,
Educación y Desarrollo en América Latina) da Cátedra UNESCO sobre recursos
humanos e o desenvolvimento na Universidade de Deusto, em Bilbao, Espanha,
realizado no período de 22 a 24 de novembro de 1999. O tema da intervenção está
disponível em espanhol: ´Educación superior y integración en un período de
globalización. Nuevas bases para la cooperación internacional’.
-Conferencia sobre “La educación de valores en las instituciones escolares ante la
diversidad cultural de las sociedades contemporáneas” en el XII Congreso Nacional –
I Iberoamericano de Pedagogía, Madrid, UNED, 2000
-Conferencista convidado para tratar do tema "Gobernabilidad en tiempo de
globalización" no Congresso Nacional de Educação Superior, organizado pelo
Conselho de Reitores das Universidades Colombianas e o ICFES – Instituto
Colombiano de Fomento de la educación superior- no período de 01 a 04 de dezembro
de 1999, em Barranquilla, Colômbia. O texto da intervenção "La educación superior
para la paz y la misión de la universidad en el siglo XXI" foi publicado na Colômbia
em espanhol

b) – ATIVIDADES DURANTE O ANO 2000
-Participação na constituição da rede GUNI, em reunião realizada na UPC, em
Barcelona, no período de 6 a 8 de janeiro do ano 2000
-Reunião em La Paz, em janeiro de 2000, a convite do governo boliviano, com o
ministro da educação, vice-ministro para o ensino superior e especialistas do
Ministério da Educação, e membros do GT sobre a reforma do ensino superior na
Bolívia.
-Reunião em Barcelona, de 4 a 5 de fevereiro de 2000, com membros do Gabinete da
Reitoria da UPC para tratar da organização da rede GUNI
-Conferencista convidado na Universidade Complutense de Madrid sobre Ensino
Superior e Desenvolvimento no dia 14 de março de 2000
-Participação, como coordenador, de reunião do GT para elaboração do projeto do
Programa Anchieta de Cooperação Interuniversitária, em Santa Catarina, nos
dias 17 e 18 de março de 2000
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-Conferencista convidado para proferir a aula inaugural (clase inaugural) do ano
letivo de 2000 da Universidad de la Plata, na Argentina, no dia 21 de março de
2000 – Aula Magna Manuel Belgrano de La Facultad de Ciencias Jurídias y Sociales
-Conferencista convidado pela Associação de Universidades do Grupo de
Montevidéu e Universidad de Paraná de Entre Rios ao II Seminário
Internacional «Por una Cultura de Paz» realizado em Paraná de Entre Rios,
Argentina, nos dias 23 e 24 de março de 2000 sobre o tema “Integração, cultura e paz
no processo de desenvolvimento”. Texto da intervenção está disponível em espanhol
-Conferencista convidado no Congresso Nacional de Educação de Pessoas Adultas
sobre o tema geral de La formación permanente y la educación de personas
adultas: tendencias actuales, organizado no quadro do Foro Iberoamericano de la
Rábida, em Huelva, Espanha, de 4 a 7 de abril de 2000. O texto da intervenção está
disponível em espanhol: "Enseñanza superior, educación permanente y educación de
adultos".
-Representante da UNU e expositor sobre o tema das bases para a criação da rede
GUNI-África na reunião realizada de 12 a 14 de abril de 2000, em Nairóbi,
Kenia.
-Participação, como especialista convidado, para reunião na sede da CRUE, em
Madrid, no dia 10 de maio de 2000, sobre projetos de cooperação
interuniversitária internacionais envolvendo universidades espanholas.
-Convidado pela Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e pelo Cabildo de Gran
Canaria para participar da cerimônia de assinatura, no dia 16 de maio de 2000, do
convênio para a preparação e elaboração do projeto de formação de professores das
quatro primeiras séries do ensino fundamental no marco do Programa Anchieta de
Cooperação Interuniversitária. Participação como coordenador de reunião do GT
para elaboração do PACI em Las Palmas, Ilhas Canárias, de 14 a 16 de maio de
2000.
-Conferencista convidado no workshop internacional, realizado em Manaus, Brasil
de 31 de maio a 2 de junho de 2000, organizado por GUS –Global University
System- com o apoio da UNAMAZ (Associação de Universidades Amazônicas e
Universidade Federal do Amazonas), sobre o tema geral de «o ensino do
desenvolvimento sustentado à distância e telemedicina para a Pan-Amazônia».
Texto da intervenção disponível em português e difundido por internet no site de
GUS- "Opportunities to develop learning and telemedicine in Amazonia: an euroBrazilian perspective".
-Participação, nos dias 8 e 9 de junho de 2000, como coordenador, de reunião, em
Belo Horizonte, Minas Gerais, do GT para elaboração do projeto de formação de
professores no marco do PACI. Discussão com o Secretário de Educação de Minas
Gerais para implementar o programa em Minas.
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-Representante da UNU nos dias 26 e 27 de junho de 2000, em Paris, na reunião
organizada pela UNESCO sobre o seguimento da Conferência Mundial sobre o
Ensino Superior.
-Responsável por um bloco do Curso IGLU Cono Sur 2000 – Políticas de
educación superior- Buenos Aires, dias 4 e 5 de julho de 2000.
-Conferencista convidado pela Junta de Extremadura e o Centro Extremeño de
Estudios y Cooperación con Iberoamérica, no curso internacional iberoamericano
realizado em Jarandilla de Vera, Extremadura, Espanha, no dia 07 de julho de
2000 sobre o tema: “Perspectivas de la educación superior frente a los desafíos de este
siglo”. Texto da intervenção está disponível em espanhol
-Conferencista convidado no Festival 2000 da IUSY (Internacional da Juventude
Socialista) em Malmo, Suécia (24 a 30 de julho de 2000): Tema da intervenção:
“Educação superior e igualdade para o Novo século” (27 de julho).
-Conferencista convidado no dia 17 de agosto de 2000 no Seminário sobre «História,
Conjuntura e Perspectiva da Educação Brasileira- Dialogando na diversidade»,
organizado pelo Centro Universitário Nove de Julho, em Vila Maria, São Paulo,
Brasil.
-Participante convidado a reunião do secretariado de GUNI em Barcelona, na UPC,
nos dias 15 e 16 de setembro de 2000.
-Participante, como observador, convidado pela CRUE, do encontro de
universidades ibero-americanas, organizado pela Fundación Universitaria para la
Cooperación Internacional (FUCI/CRUE) e la Organização dos Estados Iberoamericanos sobre o tema geral de «La universidad como espacio para la cooperación
iberoamericana» realizado em Valladolid de 25 a 27 de setembro de 2000
-Conferencista convidado no dia 27 de setembro de 2000 pela Sociedad Española de
Pedagogía no XII Congreso Nacional e Io. Iberoamericano de Pedagogía,
realizado na Universidad Complutense de Madrid no período de 26 a 30 de
setembro de 2000. Tema da conferência: “La educación en valores ante la diversidad
cultural de las sociedades contemporáneas”.
-Conferencista convidado pela Associação de Universidades do Grupo de
Montevidéu e Universidade Federal de São Carlos (29 de setembro de 2000)
durante as VIII Jornadas de Jovens Pesquisadores da AUGM sobre o tema geral
de «Construindo conhecimento e cidadania». Tema da intervenção (29 de setembro de
2000):
-Participante, como conferencista convidado, do congresso Newropeans 2000:
Nouvelle Europe, Nouveaux Défis, Nouvelles générations, organizado por
Prometheus no Centre des Arts et Métiers, em Paris, nos dias 6 e 7 de outubro de
2000
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-Conferencista convidado do Colóquio Internacional sobre Gestão Universitária na
América do Sul, realizado em Florianópolis, Santa Catarina, de 25 a 27 de outubro
de 2000, proferindo a palestra sobre ”Novos cenários e desafios para a gestão
universitária” (dia 26 de outubro). O texto da intervenção está disponível em
português.
-Conferencista convidado para participar, em Louvain-la-Neuve do colóquio sobre
“Europe Amérique latine – Du monde des nations au monde des régions”, no dia
27 de novembro de 2000, organizado pelo Institut d’études Européenes, Pôle européen
Jean Monnet da Universidade Católica de Louvain-la-Neuve com a cooperação do
Grupo latino americano na União européia (GRULA) Tema da intervenção:
«Education, enseignement universitaire et recherche dans le processus d’intégration
régionale. La perspective latino-américaine». O texto da intervenção está disponível
em francês
-conferencista convidado pela UNAMAZ para participar, em Caracas, na II
Conferencia Internacional Amazônia 21: logros para una agenda sustentable e VI
Asembléia da UNAMAZ (26.11 ao 29 de 11 de novembro de 2000). Tema
específico Desenvolvimento da Amazonia e Revitalização da UNAMAZ (29 de
novembro de 2000), publicado em 2001 pela UNAMAZ

c) ATIVIDADES NO ANO 2001
Reunião do secretariado da rede GUNI, em Barcelona, no dia 15 de janeiro de 2001
-Encontro com o secretariado da CRUE para discussão sobre projetos de cooperaçãoMadrid- 19 de janeiro de 2001
-reunião do comitê de direção de GUS –Global University System- em Madrid, nos
dias 2 e 3 de fevereiro de 2001
-reunião, em Cuiabá, Mato Grosso, Brasil, com o governador do Estado de Mato
Grosso e auxiliares e com o reitor da UFMT e auxiliares para a constituição de um GT
encarregado de estudar a viabilidade de criação de um Instituto ou de um programa
de formação e pesquisa sobre o Pantanal no marco da Universidade das Nações
Unidas
-reunião em Porto Alegre, no dia 16 de fevereiro de 2001 com autoridades do governo
do Estado do Rio Grande do Sul (governador Olívio Dutra, secretários de educação e
de ciência e tecnologia, Renato de Oliveira), para analisar perspectivas criadas com a
Universidade Estadual do rio Grande do Sul e possibilidades de acordo dentro do
PACI para a formação de professores
-Reunião em La Plata, Argentina, de 15 a 17 de março de 2001
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-Reunião de GUNI, em Barcelona, de 21 a 24 de março de 2001
-Por solicitação da CRUE, organização, em Salamanca, da Ia. Reunião de reitores
ibero-americanos, nos dias 28 e 29 de março de 2001, em preparação à reunião
de cúpula de chefes de estado a se realizar em Lima em setembro de 2001. Relator
da reunião.
-Reunião da Rede Isa e debates sobre o PACI em Las Palmas, Canárias, de 27 de
abril a 5 de maio de 2001
-Reunião em Cuiabá, de 29 a 31 de maio de 2001, para analisar e redefinir o projeto
de criação de um programa de formação e de pesquisa para o pantanal no marco
da UNU.
-Participação em GT sobre desenvolvimento cultural do Instituto Jacques
Maritain, em Roma de 11 a 13 de junho de 2001 com o objetivo de fornecer
elementos para a elaboração de um projeto de uma Escola Superior Européia para o
Desenvolvimento Cultural
-Conferencista convidado- Curso de verão – Centro Extremeño de Estudios y
Cooperación com Iberoamérica (CEXECI) Cáceres- Espanha- sobre Educación
Superior e integración académica iberoamericana (16 a 21 de julho de 2001).
Conferencia proferida no día 17 de julho sobre “Nuevas Tecnologías, sociedad de la
información, su contribución a la integración”.
-Participação, como conferencista, no Vo. COINFE- Congresso Estadual de
Informática na Educação, IV Congresso de Informática na Educação da UERJ e
X Encontro de Educação com a Informática, realizado na UERJ, Rio de Janeiro
de 7 a 9 de novembro de 2001. Exposição feita no dia 8 de novembro.
-Conferencista convidado pela Secretaria de Educação de Minas Gerais para o
lançamento do Projeto Veredas no marco do PACI- Belo Horizonte, l6 de agosto
de 2001
-Representante da UNU na Conferência Internacional de Educação realizada em
Genebra (5 a 7 de setembro de 2001) – Texto preparado em nome da UNU para ser
apresentado à conferência está disponível em inglês: “United Nations University: a
new concept for education and higher education”.
-Co-relator da II reunião de reitores ibero-americanos realizada na PUC-Lima nos
dias 12 e 13 de setembro de 2001, em preparação à reunião de cúpula de chefes de
estado em setembro de 2001. O texto da declaração aprovada pelos reitores está
disponível em internet em site administrado pela PUC-Lima.
-Participação, como observador convidado, do lançamento do portal Universia, em
Lima, Perú- dia 14 de setembro de 2001
-Reunião de trabalho na UOC- em Barcelona, no dia 21 de setembro para discutir
projetos de cooperação com América Latina
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-Conferencista convidado no XII Congresso Bienal da OUI, realizado em Mar del
Plata, Argentina, de 30 de setembro a 3 de outubro de 2001 sobre o tema geral de
“Desafios do Ensino Superior frente aos Processos de Integração”. Tema específico
em mesa-redonda: pertinência, desenvolvimento regional e globalização: o papel
das universidades (1º. de outubro de 2001). O texto da intervenção está disponível
parcialmente em português e parcialmente em francês e encontra-se no site da OUI
-Representante da UNU na reunião de GUNI-Europa em Louvain-la-Neuve no dia
16 de outubro de 2001 para constituição da rede dos países europeus.
-Representante da UNU em reunião em Hangzhou, China, de 24 a 27 de outubro de
2001, para constituição da rede GUNI Ásia e Pacífico- Exposição sobre objetivos da
rede GUNI. -Participação, como conferencista, na International Conference on
Higher Education, Innovation and Development.
-Conferência de encerramento, como convidado, do V COINFE – Congresso
Estadual de Informática na Educação, IV Congresso de Informática na Educação
da UERJ e X Encontro de Educação com a Informática, realizada na
Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Rio, Brasil no dia 8 de novembro de
2001. Tema específico da intervenção: “Novas Tecnologias na Educação Superior:
Instrumentos de Progresso ou de Dominação e Exclusão?”
-Conferencista convidado no VI Congresso Iberoamericano de Extensão realizado
em Embu, São Paulo, Brasil, de 14 a 17 de novembro de 2001 sobre o tema geral de
Universidade e Sociedade. Tema específico da intervenção: Construindo a extensão
universitária. O texto, disponível em português, foi publicado em 2002
-Convidado especial e conferencista no colóquio realizado em Lima nos dias 29 e 30
de novembro de 2001 em comemoração aos 450 anos de existência da
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, a mais antiga da região. Tema
específico: «El Plan estratégico en el desarrollo universitario». Texto disponível em
español, publicado em Lima, em 2002, como capítulo de livro editado pela
Universidad de San Marcos.
-Reunião com grupo encarregado de elaborar o plano estratégico da Universidade
Nacional de San Marcos, três de dezembro de 2001
-Conferencista convidado pela Universidade Federal do Pará no marco do Seminário
Internacional sobre Ciência e Educação Superior na Amazônia: Experiências de
Conservação e Desenvolvimento em Zonas Costeiras do Litoral Amazônico e
Alternativas de Cooperação Internacional (10 a 15 de dezembro de 2001). Tema
específico da intervenção: "Relevância da ciência e da educação para o
desenvolvimento local".
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d) ATIVIDADES DURANTE O ANO 2002
-Reuniões na UOC, em Barcelona, para elaboração e discussão de projetos de
cooperação na América Latina nos dias 21 e 22 de janeiro e no dia 5 de março de
2002.
-Participação no II Fórum Social Mundial em Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
Brasil, de 1o a 5 de fevereiro de 2002. Conferencista principal no seminário
organizado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul (Secretaria da Ciência e da
Tecnologia e Fundação de Ciência e Tecnologia sobre Ciência e Tecnologia: um
instrumento para a paz. Tema da conferência disponível em português: “Ensino
superior: qualidade e pertinência, base para a utopia da construção de uma sociedade
mais justa”.
-Membro do comitê externo de pares para a avaliação do Plano Estratégico da
Universidade da República, Montevidéu, 18 a 22 de fevereiro de 2002, juntamente
com os Professores Luís Lima (La Plata, Argentina), Roberto Ruiz (Venezuela,
Caracas) e Hélgio Trindade (Porto Alegre, Brasil). Relatório em espanhol disponível
-Participação na aula inaugural do curso de graduação para professores das
quatro primeiras séries do ensino fundamental- Programa Anchieta/Projeto
Veredas. Intervenção oral. Não existe texto escrito- Palácio das Artes, Belo
Horizonte, dia 25 de fevereiro de 2002.
-Participação na reunião do Gt do Instituto Jacques Maritain. O instituto tem sede em
Roma. A reunião realizou-se em Madrid, Espanha.
-Conferencista no Io. Congresso Brasileiro de Educação a Distância, Petrópolis,
Brasil 26 a 28 de março de 2002, em promoção da Unirede. Palestra sobre
“Perspectivas para o ensino superior a distância no mundo” (27 de março de 2002)
-Participação em uma série de reuniões em Belo Horizonte (revisão do Programa
Anchieta/Veredas para a formação a distância de professores das quatro primeiras
séries do ensino fundamental), Porto Alegre (projeto de formação de recursos
humanos à distância para os centros de desenvolvimento e tecnologia em 18 pólos
regionais), Santa Catarina (acordos com a UOC), Brasília e São Paulo (de 4 a 16 de
abril de 2002).
-Conferência na IIIa. Cumbre Iberoamericana de Universidades Estatales de 25
a 27 de abril de 2002 – Porto Alegre – Brasil que com a participação de
universidades espanholas, portuguesas e de países da América Latina. Conferência no
dia 26 às 9 horas sobre: «Educação Superior: bem público ou serviço comercial
regulamentado pela OMC? » publicado como capítulo do livro « Universidade, um
lugar fora do poder» organizado por Wrana Maria Panizzi (2002). Na mesma ocasião,
apresentação do livro “Perspectivas de la educación superior en el siglo XXI –
Leciones de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior”).
-Lançamento do livro "Perspectivas de la Educación Superior en el Siglo XXI" –
Lecciones de la Conferencia Mundial sobre Educación Superior (Marco Antonio
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Rodrigues Dias – coordenador)- Porto Alegre, 26 de abril de 2002- 18h15- Livro
editado por la Fundación Universitaria de Cooperación Internacional (Madrid,
2002)
-Conferência na "Barcelona Educ-on line", realizada em Barcelona, Espanha, de
27 a 29 de maio de 2002 sobre Perspectivas do ensino a distância. Moderador da
sessão 10 que se realizou no dia 29 de maio sobre “Formação corporativa: programas e
iniciativas públicas e privadas”.
-Conferencista em um Encontro Internacional sobre Desenvolvimento Durável
realizada em Manaus no período de 6 a 8 de junho de 2002. Patrocinado pela
Fundação TV Amazonas e organizado pelo Fórum Amazônico de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Humano. Tema da palestra: “Meio ambiente e desenvolvimento
humano na Amazônia”.
-Participação no workshop internacional sobre “Problemática do uso local e global
da água na Amazônia, realizado em Belém, de 12 a 14 de junho de 2002.
-Participação, como expositor, em mesa-redonda em audiência pública organizada
pela Universidade Federal de Minas Gerais, no dia 17 de junho de 2002, sobre o
tema da comercialização da educação superior.
-Participação, como expositor, em audiência pública, organizada em Brasília, na
Câmara Federal, pelas comissões de Educação, Ciência e Tecnologia, Seguridade
Social e Relações Exteriores, no dia 18 de junho de 2002, sobre a inclusão do
ensino superior como item coberto pela regulamentação dos serviços comerciais
da OMC. Tema da exposição: Implicações da decisão da OMC de incluir o ensino
superior na lista dos serviços comerciais.
-Participação, como conferencista, no seminário “Cooperación para el desarrollo”
realizado em A Coruña, Galícia, Espanha, de 15 a 19 de julho de 2002,
promovido pela Universidade da Coruña e Universidade Internacional
Menéndez Pidal. Tema da palestra (dia 16 de julho de 2002): “Educación superior:
bién público o servicio comercial regulamentado por la OMC?”
-Participação, como conferencista, do Curso sobre «Educación, Democracia y
Desarrollo Social», organizado pela Associação de Universidades do Grupo de
Montevidéu (AUGM) e o Centro Extremenho de Estudos de Cooperação com
Ibero-América, realizado em Cáceres, Espanha, de 22 a 26 de julho de 2002. Tema:
«La OMC y la Educación Superior para el mercado». Foi publicado em livro lançado
durante o IIIº Fórum Social de Porto Alegre.
-Participação, como conferencista, no dia 11 de setembro de 2002, durante a 4a. Feira
das Profissões, organizada pela Universidade Federal de Santa Maria, Rio
Grande do Sul, Brasil. Tema da exposição: «Democratização do acesso à educação
superior».
-Participação, como conferencista na clausura do IV Encontro de Estio de 2002 –
Centro Buendía – Universidade de Valladolid sobre “Movilidad de estudiantes en
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el espacio universitário iberoamericano”– promoção da CRUE e Universidade de
Valladolid- dias 16 e 17 de setembro de 2002.
-Participação, como conferencista, e como representante da Universidade das Nações
Unidas, na Primeira Assembléia Geral do Global University Network for
Innovation – Asia and Pacific (GUNI-AP) realizado de 20 a 22 de setembro de
2002, em Hangzhou, China, na Universidade Zhejiang. Tema da conferência : «Some
aspects of implication of globalization to higher education in developping countries».
-Participação, como conferencista, na conferência de Prometeus sobre «Improving
Learning through technology opportunities» realizada, no auditório do CNTI em
Paris la Défense, nos dias 29 e 30 de setembro de 2002. Tema da exposição: «Some
aspects of implication of globalization in developing countries».
-Participação, como observador convidado, da 35a. reunión de la Junta Directiva de
CINDA, realizada em Barcelona nos dias 2 a 4 de outubro de 2002.
-Participação, como representante da UNU, na reunião de RERIES_GUNI Europe que
se realizaou em Dijon, França, de 10 a 11 de outubrto de 2002.
-Participação, como representante da UNU, no First Global Forum on International
Quality Assurance, Accreditation and the Recognition of Qualifications in Higher
Education – Globalization and Higher Education, realizada na UNESCO, Paris,
nos dias 17 e 18 de outubro de 2002. Apresentação de trabalho em um workshop sobre
"Public vs. Private Higher Education: Public Good, Equity, Access"- Tema do
trabalho: "Public and Private Higher Education: Public Good, Accreditation and
International normative instruments on recognition of studies»
-Participação nos debates das Jornadas Caerenad e em reuniões do Conselho de
Orientação do CAERENAD – Universidade da Ilha Maurício- 19 a 25 de outubro
de 2002.
-Participação, como expositor externo convidado, no “Senior Oficial Meeting
between EU and Latin America and the Caribbean – Bruxelas, 29 october 2002.
Tema da apresentação: “Enseñanza, educación superior, investigación y nuevas
tecnologías”.
-Aula inaugural dos cursos do segundo semestre de 2002, na Universidade
Federal do Mato Grosso, em Cuiabá, Brasil, no dia 04 de novembro de 2002.
Tema da aula: “o ensino superior como bem público ou a universidade de nossos
sonhos”
-Participação, como conferencista, no "II Seminário Internacional de Comunicação
de Brasília sobre Jornalismo e cidadania na Internet: a notícia em mão dupla”,
realizado, de 07 a 09 de novembro de 2002, no Centro Cultural de Brasília. Em
promoção conjunta da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, do Instituto
Brasileiro de Desenvolvimento (Ibrades), do Centro Cultural de Brasília e do IEDES.
Tema da exposição "O desafio ético na internet" - dia 8 de novembro de 2006
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-Participação, como representante da Universidade das Nações Unidas, no First
Global Forum on Quality Assurance Accreditation and the Recognition of
Qualifications, realizada em Paris nos dias 13 a 15 de novembro de 2002.
-Participação, como conferencista, em Cartagena de Indias (Colômbia), de 20 a 22
de novembro de 2002, do "Encuentro Iberoamericano de Asociaciones de
Universidades y Consejo de Rectores" com o objetivo de constituir o Conselho
Universitário Ibero-americano. Título da exposição: “La globalización y
comercialización de los servicios de educación y profesionales”. Participação, como
convidado na mesma ocasião, do lançamento do portal Universia na Colômbia.
-Participação, como conferencista, da 59a. Semana Oficial da Engenharia, da
Arquitetura e da Agronomia, organizada de 26 a 29 de novembro de 2002 pelo
Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Brasil e pelo
CREA – Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Goiás,
sobre «Organização Profissional e as Novas demandas do mercado de trabalho» (dia
27.11.2002).
-Participação, como conferencista, na Conferência Ibero americana Córdoba Ele
XXI, “La Universidade Públicas en la Respuesta Iberoamericana a la
globalización” realizada em Huera Grande (Córdoba) nos dias 29 e 30 de
novembro de 2002. Tema da palestra: “Lo público, lo privado y la
internacionalización en la educación superior” (dia 29 de novembro).
-Participação, como conferencista no dia 04 de dezembro de 2002, do «Senior
Official meeting betwen EU and Latin America and the Caribbean» na sede da
Comissão européia. Tema da conferência: Cooperação interuniversitária no
espaço Europa-América Latina-Caribe
-Participação em reunião do Conselho de Direção do Instituto Internacional de
Governabilidade da Catalunha, em Barcelona, no dia 18 de dezembro de 2002, como
representante da Universidade das Nações Unidas.

e) ATIVIDADES DURANTE O ANO 2003
-Participação, como representante da UNU, na 8ª Consulta Coletiva UNESCO/ONG,
de 13 a 15 de janeiro de 2003. Expositor do tema: “Année 2003 – le temps pour une
université qui participe à l’exclusion de l’exclusion” – Réponse à la conférence
d’ouverture de la 8ème consultation collective des ONGs sur l’enseignement supérieur
– conférence de Pierre Calame – Fondation Charles Léopold Mayer – L’université
citoyenne, responsable et solidaire: un nouveau contrat avec la société – Unesco, Paris,
13 janvier2003.
-Participação, em fevereiro de 2003, em diversas atividades no III° Fórum Social
Mundial em Porto Alegre, entre elas presença na reunião dos ministros de ciência e de
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tecnologia e de educação com os reitores das universidades públicas federais
(Andifes), exposição em Jornada de Debates sobre “O Ensino superior no contexto do
Fórum Social Mundial” (24.01.2003) expondo o tema “A educação não é uma
mercadoria, é um direito” promovida pelo Instituto Brasileiro de Ação Popular, e
exposição no fórum livre estudantil.
-Reunião do comitê de direção de GUNI, em Paris, no dia 10 de fevereiro de 2003, a
fim de rever os planos da rede e organizar a próxima assembléia geral prevista para
outubro de 2003;
-Participação em Belém, de 9 a 13 de março de 2003, do seminário internacional
sobre “Problemática do uso local e global da água da Amazônia”. Participação
especial (dia 12 de março) no Painel 8: “Cooperação amazônica para o conhecimento e
uso sustentável dos recursos hídricos da região”.
-Discussões em Brasília com os ministros de educação e de ciência e de tecnologia e
encontros com várias universidades e organizações em abril para elaboração de
projetos de cooperação no espaço ibero-americano.
-Participação na conferência Barcelona Educ-on line- de 5 a 7 de maio de 2003,
coordenador da primeira sessão.
-Participação, como assistente, da reunião do grupo de direção do CUIB –Consejo
Iberoamericano de universidades- en Madrid- 26 y 27 de mayo de 2003
-Participação em reunião de associações francesas de professores sobre o tema
geral “Former les enseignants et les éducateurs – une priorité pour
l’enseignement supérieur” – Exposição no dia 31 de maio de 2003 na mesa redonda
“Pays du Sud, Pays du nord face aux articulations entre formation initiale et formation
continue, aux approches anthropologiques et aux approches fonctionnalistes et
économiques”. Atividade organizada pela Association Francophone Internationale de
Recherche Scientifique em Education (AFIRSE).
-conferência em Junín, Argentina, na Universidad del Noroeste de la Província de
Buenos Aires, junho de 2003.
-Participação na conferência Paris + 5, em representação da UNU, em particular em
debate sobre princípios e resultados do programa UNITWIN- 23 a 25 de junho de
2003;
-Participação em Belém de 3 a 5 de julho de 2003 da reunião de um Grupo de
Trabalho encarregado de elaborar e finalizar o projeto de curso virtual, em nível
de especialização, sobre políticas científicas e tecnológicas para a Amazônia.
-Apresentação sobre “Autonomia universitaria en el marco de la internacionalización
de la educación superior”- Cursos Internacionales Iberoamericanos – Educación
Superior: globalización y nuevas tecnologias”- Cáceres, 14 al 18 de julio de 2003.
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-Participação como expositor de tema “A OMC e seu impacto no trabalho e na
educação” no seminário internacional REGGEN 2003 – Hegemonia e contrahegemonia: os impasses da globalização e os processos de regionalização,
realizado no Rio de Janeiro (Hotel Glória), entre os dias 18 e 22 de agosto de 2003.
O seminário foi organizado pela Cátedra e rede UNESCO-UNU sobre Economia
Global e Desenvolvimento Sustentável REGGEN, fundada em 1997.
-Participação, como conferencista, no VII Colóquio Internacional de História das
Ilhas do Atlântico organizado pelo Instituto Histórico e Geográfico de Santa
Catarina e Centro de Estudos de História do Atlântico – CEHA e, Florianópolis,
de 3 a 6 de setembro de 2003. Tema da palestra: O mundo globalizado: a inserção das
ilhas no mundo das novas relações.
-Recepção de medalha de honra da UFMG atribuída a ex-alunos que se destacaram
por sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade – setembro de 2003
-Responsável pela aula inaugural na abertura do ano letivo 2003-2004 do
conjunto das universidades da Catalunha, em cerimônia organizada na UPC,
Barcelona, em 25 de setembro de 2003. Tema da aula: “Espais solidaris en temps
d’obscurantisme”.
-Participação, como conferencista e debatedor, no Congresso da Federação
Internacional dos Estudantes de Farmácia, realizada no Conselho da Europa, em
Estrasburgo, França, no dia 16 de outubro de 2003 (15-19 de outubro de 2003). Tema
da palestra: (15 de outubro): “Globalisation in higher education”
-Participação, como representante da Universidade das Nações Unidas, na reunião do
Comitê Executivo de GUNI –Global University Network for Innovationrealizada na Universidade Politécnica de Barcelona, no dia 24 de outubro de 2003.
-Participação, como conferencista, da IX Assembléia Geral da CUM – Comunidade
das Universidades do Mediterrâneo- por ocasião do 20º aniversário de criação
desta associação universitária, em Bari, Itália, de 20 a 22 de novembro de 2003.
Tema da exposição: “Utilization of technology and its insertion in a global world”
-Participação, como conferencista, da IIa. Reunião do pleno do Conselho
Universitário Ibero-americano, realizada em Porto Alegre, nos dias 29 e 30 de
novembro de 2003.
-Participação como expositor do tema “Produção, Partilha e Apropriação do
Conhecimento” na manhã do dia da abertura do Seminário Internacional
“Universidade XXI”, realizado em Brasília de 25 a 27 de novembro de 2003,
como promoção do Ministério da Educação do Brasil, UNESCO, Universidade
das Nações Unidas e Banco Mundial.
-Participação, como conferencista e como assessor, na IIa. Reunião do Pleno do
CUIB –Conselho Universitário Ibero-Americano”, realizada em Porto Alegre,
Rio Grande do Sul, de 29 a 30 de novembro de 2003. Tema da exposição: “Espaço
Europeu Latino-americano e do Caribe – cooperação interuniversitária”.
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-Participação como conferencista no dia da abertura e no encerramento da
Conferencia Internacional sobre os desafios da cooperação amazônica numa
sociedade do conhecimento, realizada em Santa Cruz de la Sierra, nos dias 8, 9 e
10 de dezembro de 2003. Participação, no mesmo período, como especialista
convidado, da VII Assembléia da Associação de Universidades AmazônicasUNAMAZ- Tema da conferência de abertura: “La cooperación interuniversitaria en
una sociedad del conocimiento”.
-Distinção honorífica e placa de reconhecimento a Marco Antonio R. Dias “por sus
invaluables servicios académico-científicos prestados à criação e consolidação da
UNAMAZ” concedida pela Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, de
Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, em 9 de dezembro de 2003 (Resolución Rectoral
no. 270-2003).

f) ATIVIDADES DURANTE O ANO DE 2004
-Orador na sessão de abertura e conferencista no Congresso Internacional de
"Educación Superior –Universidad 2004 – La Universidad por un mundo mejor”
realizada no Palácio das Convenções, Havana, Cuba, de 2 a 6 de fevereiro de 2004.
Tema da palestra: “Algunos aspectos del impacto de la globalización en la educación
superior”.
-Participação de reunião com o secretariado de GUNI –Global University Network for
Innovation- em Barcelona no dia 11 de fevereiro de 2004 e reunião de trabalho para
revisão de projetos de cooperação na América Latina na Universidade Aberta da
Catalunha (UOC) no dia 10 de fevereiro de 2004.
-Responsável pela aula inaugural do ano letivo de 2004 na Universidade de Costa
Rica. Em São José Costa Rica, 10 de março de 2004- Tema: “Sociedad del
conocimiento y reformas de la educación superior: para qué y para quién?
-Participação, como expositor, no workshop internacional sobre “Perspectiva social
del e-learning en la educación superior: universidad y desarrollo en la era de la
información”. Tema da apresentação: “Perspectiva social del e-learning en la
universidad”. Promoção da Universitat Oberta de Catalunya- Barcelona, 29 de março
de 2004.
-Participação, como debatedor, no “café-débat” sobre “L’enseignement supérieur
dans le monde: éclatement et effervescence” realizado em Paris, no dia 1º de abril
de 2004, na Porte de Clichy, em promoção da ONG “MARS” – Manifester pour une
Alternative Républicaine et Sociale”.
-Participação, como conferencista, no Seminário 2004 – “Universidad e
inmigración: un paso hacia la sociedad multicultural”, organizado pela Cátedra
UNESCO de Gestión y Política Universitaria – Universidad Politécnica de
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Madrid- Madrid, Espanha, 4 de maio de 2004. Tema da conferência: “Valores e
identidades en una sociedad sin fronteras”
-Participação no júri de defesa de tese de Maria Cardoso Pistoresi- Universidade de
Saint Quentin – Versailles- 24 de maio de 2004
-Participação, como conferencista, no Encontro “Evaluación y Perspectiva del Proceso
de construcción del espacio común de educación superior América Latina y el Caribe
–Unión europea- maio 26 e 27 de 2004- Guadalajara, México-Participação em reunião especial entre reitores e autoridades européias e latinoamericanas durante a III Cumbre América Latina y el Caribe – Unión europeaEncuentro entre el Consejo Universitário Iberoamericano (CUIB) y la European
University Association (EUA) - Guadalajara, México, 27 de maio de 2004
-Participação, como conferencista, no II Congresso euro-latinoamericano de
universidades, em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, de 6 a 9 de julho de 2004Tema da conferência: “Valores e identidades em uma sociedade sem fronteiras”
-Participação, pela UNU, como observador, na 12ª, Conferência Geral da
Associação Internacional de Universidades – A riqueza da diversidade: o papel das
universidades na promoção do diálogo e do desenvolvimento – 25 a 29 de julho de
2004- São Paulo- Brasil
-Participação, como conferencista, do 1º. Seminário Internacional Ciência e
Tecnologia na América Latina, realizado na Universidade de Campinas, em 30 de
julho de 2004- Tema da exposição: “A internacionalização das universidades e a
inovação tecnológica”.
-Participação, como conferencista, do Seminário Internacional “Educação Superior
na Amazônia: cenários, experiências e perspectivas”, realizado em Porto Velho,
Rondônia, de 31 de agosto a 02 de setembro de 2004 – Tema da exposição (02 de
setembro de 2004): “Educação superior, pertinência e qualidade: os cenários das
políticas atuais e seus confrontos no mundo”.
-Participação, como conferencista, na sessão de abertura do XX SINCE – Simpósio
Nacional dos Conselhos de Economia, realizado em Belém, Pará, Brasil, no dia 07
de setembro de 2004. Tema da conferência: “O advento da sociedade de informação e
os impactos da formação no mercado de trabalho do economista”.
-Participação, como conferencista, na V Cumbre iberoamericana de rectores das
universidades públicas, realizada na Universidade de Guadalajara, Guadalajara,
México, de 9 a 11 de setembro de 2004. Tema da conferência “Perspectivas para a
educação superior como bem público após dez anos de debates e divergências”.
-Participação, como conferencista, no GUNI-AP Symposium on quality assurance
and mutual recognition of qualifications in higher education, realizado entre os
dias 20 e 21 de setembro de 2004, em Hangzhou, na China.
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-Participação, como representante da UNU, na Conferencia Internacional de
Barcelona sobre Educación Superior- El compromiso social de la universidad,
realizada em Barcelona de 18 a 20 de outubro de 2004 e promovida pela rede
GUNI.
-Participação, como especialista convidado, na reunião do Conselho Diretor do CUIB
– Consejo Universitário iberoamericano, realizada em Madrid de 28 de outubro a 1er
de novembro de 2004.
-Participação, como representante da UNU, no encontro “University Community and
EFA”, realizado na UNESCO, Paris, entre os dias 3 e 4 de novembro de 2004.
-Participação, como representante da UNU, no UNESCO Fórum on higher
education, research and knowledge: First colloquium on research and higher
education policy, realizado em Paris de 1 a 3 de dezembro de 2004
-Participação, como conferencista, no IV Colóquio Internacional sobre gestão
universitária na América do Sul, realizado em Florianópolis, de 8 a 10 de
dezembro de 2004. Tema da exposição: “Alianças estratégicas e integração da gestão
universitária na América do Sul”.

g) ATIVIDADES DURANTE O ANO DE 2005
-Participação no Policy Forum on Accreditation and the Global Higher Education
Market- IIEP – Paris, 14-14 June 2005
-Recepção do título de doutor honoris causa da Unnoba, em Junin, Argentina, no dia
27 de junho de 2005 e conferência sobre “Educación Superior en el Siglo XXI”.
-Participação, como conferencista, do Seminário internacional “La
internacionalización del conocimiento: un desafío para las redes de cooperación
regionales”, promoção do Ministério de Educación, Ciencia y Tecnología da
Argentina, em Buenos Aires. Tema da palestra: “Bases epistemológicas del
pensamiento relativo a la universidad y a la reforma”. 30 de junho de 2005
-Participação, como conferencista, no seminário “La europeización de la
universidad: una oportunidade excepcional para El progresso socioeconômico”,
realizado de 6 a 8 de julho de 2005 no Hotel Termas Marinas, El Palasiet, en
Benicàssim (Castelló), Espanha. Tema da apresentação: “La europeización de la
universidad: un estímulo a la convergencia u la vuelta a una política de dominación?”
-Participação, como conferencista, no Congreso Internacional “Educación Superior
y Nuevas Tecnologías” entre 10 e 12 de agosto en Santa Fé, Argentina- Ministerio
de Educación Nacinal de Argentina, Universidad del Litoral. Tema da exposição:
“acción superior y nuevas tecnologías: el desafío para las políticas públicas”
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-Participação, como conferencista no Encontro Nacional de Direitos Humanos 2005
– Direito Humano à Comunicação: um mundo, muitas vozes”, realizado na
Câmara dos Deputados em Brasília, nos dias 17 e 18 de agosto de 2005 em
homenagem aos 25 anos da publicação do Relatório da Comissão Mac Bride- Tema da
exposição: “Direito à comunicação: um mundo, muitas vozes”.
--Participação, como conferencista, do Seminário Internacional 2005 Reggen –
"Alternativas à globalização: potências emergentes e os novos caminhos da
modernidade”. Tema da exposição (dia 12 de outubro): “A sociedade da
comunicação e mídia: poder, cultura e democratização”.
-Participação, como conferencista, no 2º. Seminário Internacional “Ciência e
Tecnologia na América Latina, a Universidade como Promotora do
Desenvolvimento Social” realizado na Unicamp nos dias 9 e 10 de novembro de
2005. Tema da palestra: “Uiversidades em tempo de globalização: internacionalização
para o bem ou para o mal”.
-Participação na II Conferência internacional de Barcelona no Ensino Superior –
O financiamento das universidades – 30 de novembro a 2 de dezembro de 2005
-Conferência sobre o compromisso social da universidade face às investidas da
comercialização durante o II Encuentro de Premios Nobel de Barcelona organizado
por la Fundación para el compromisso social de la universidad – 02 de diciembre de
2005

h) ATIVIDADES DURANTE O ANO DE 2006
-Participação, como conferencista, nas Jornadas sobre “Universidad y compromiso
con la inmigración y la interculturalidad”, promovidas por la Universidad de
Cádiz, Andalucia, Espanha, de outubro de 2005 a abril de 2006. Data da
conferência: dia 7 de março de 2006. Tema “La universidad europea y su compromiso
con la inmigración y la interculturalidad”
-Participação, em representação da UNU, na reunião do Comitê Executivo de GUNI,
em Barcelona, no dia 25 de abril de 2006
-Participação, como debatedor e presidente de sessão, no congresso internacional
organizado com a colaboração da UNESCO e da Comissão nacional francesa
para a UNESCO do Laboratório de Management (LAREQUOI) da Universidade
de Versailles-Saint Quentin e da Association Francophone d’éducation comparéeUniversidade de Versailles-Saint Quentin- 15-17 de junho de 2006- Sessão
dedicada a “des normes aux projets, valeurs et régulations dans les organisations
publiques”-
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-Participação como conferencista na sessão de abertura do 3rd World Public
Relations Festival, promovido pelo Conselho Federal de Profissionais de Relações
Públicas, Grupo Labor e Global Alliance e organizado pelo Grupo Labor, em
Brasília, no Centro de Convenções Ulisses Guimarães, de 26 a 28 de junho de
2006- Tema da intervenção: “Governança e comunicação: instrumentos para o
desenvolvimento e construção de uma sociedade mais justa”-Participação, como conferencista, na sessão de abertura, da VI Cumbre
Iberoamericana de Rectores de Universidades Públicas, realizada em Montevidéu
nos dias 6 e 7 de julho de 2006. Tema da apresentação: “El poder transnacional en la
evolución de la educación superior”.
-Participação, como observador pela UNU, na 175ª sessão do Conselho Executivo da
UNESCO, Paris, 26 de setembro a 12 de outubro de 2006
Participação, como conferencista, de seminário na Unnoba, Argentina, em 23 de
outubro de 2006 sobre “Los retos de la educación superior em el nuevo milenio”.
Discussão sobre criação de um Instituto de gestão para o desenvolvimento durável na
UNNOBA e preparação de convênio de colaboração com a Universidade das Nações
Unidas.
-Participação – Conferência de abertura no Encuentro de Responsables de
Relaciones Internacionales y Cooperación de las Universidades del MERCOSUR,
CHILE, BOLíVIA Y VENEZUELA – Internacionalización de la educación superior.
Universidad Nacional del Nordeste, Corrientes y Resistencia, Argentina- 25 a 27 de
outubro de 2006. Conferencia magistral: “Perspectivas para la educación superior en
América Latina en el siglo XXI”
- -Participação, em representação da UNU, no lançamento do programa UNESCO
ACADEMIC Across Borders, entre 21 e 23 de novembro de 2006.
-Participação, como expositor juntamente com Hans Van Ginkel, reitor da UNU, no
3rd International Barcelona Conference on Higher Education – Accreditation for
quality assurance: what is at stake? – UPC- Barcelona- 27 to 29 November 2006.
Tema da apresentação: Institutional and political challenges of accreditation at
international level.

i) ATIVIDADES DURANTE O ANO DE 2007
-Participação, como expositor, em Seminário internacional organizado na sede da
Fundação Charles Leopold Meyer, nos dias 8 e 9 de março de 2007. sobre
“L’université en question: les echecs des tentatives de reforme” – tema da
exposição: “Défis politiques de l’évaluation dans le contexte de la mondialisation”.
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-Observador, em nome da UNU, na 176ª. reunião do Conselho Executivo da
UNESCO- Paris- 10 a 27.04.2007
-Participação, como orador, do II Encontro de Redes Universitárias e Conselhos de
Reitores da América Latina e do Caribe- Caracas 3 e 4 de maio de 2007- Revisión
de la Conferencia Mundial de la Educación Superior, 1998, apresentando um texto
sobre “Revisão da Conferência Mundial de 1998” (ver www.mardias.net. – electronic
book no. 1, doc. 20)
-Participação no seminário acadêmico de GUNI, em Barcelona, na UPC, nos dias 5
e 6 de julho de 2007
-Participação no Congresso Internacional de Reitores Latino-americanos e caribenhos:
o compromisso social das universidades da América Latina e do Caribe, realizado na
Universidade Federal de Minas Gerais, tendo proferido a palestra; “A universidade
no século XXI: do conflito ao diálogo de civilizações”, em representação da UNU Caracas – 16 a 19 de setembro de 2007
-Participação, como representante da UNU, na mesa-redonda interministerial sobre
“Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento sustentável e a função da
UNESCO”, realizada, durante a Conferência Geral da UNESCO, em Paris, de 26
a 27 de outubro de 2007, com intervenção oral.
-Participação na GUNI-AP 2007 Conference – Excellence with or without a soul:
the cultivating of mindful university graduates- 3-4 December 2007- Xinhua State
Guesthouse- Hangzhou- China- speaker- Higher education and the dialogue of
civilizations: a great challenge in a period of globalization-Participação, como resource person para determinados pontos da agenda, na 54th
sessão do conselho da Universidade das Nações Unidas- Tóquio- 3-7 dezembro de
2007 (participação de 5 a 7 de dezembro)
-Participação como representante da UNU na reunião “Africa-Asia Dialogue for
Basic Education Development Project – Final Reflective Dialogue Meeting” – 1012 December 2007

j) ATIVIDADES DURANTE O ANO DE 2008
-Participação, como membro do Consellho consultivo para o programa conjunto
Banco do Brasil/Universidade da Nações Unidas sobre desenvolvimento
sustentável, em Brasília, de 21 a 23 de fevereiro de 2008. Apresentação ao conselho
do plano para uma missão de especialistas internacionais para avaliara o programa
-Visita a projetos do programa Desenvolvimento Regional Sustentável (Banco do
Brasil) apoiado pela UNU no Ceará e Rio Grande do Norte, em fevereiro de 2008
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-Conferência no “Fórum Perspectivas do Ensino Superior na República Popular
da China” – 28 de março de 2008- Centro de Convenções da UNICAMPorganização da Coordenadora Geral da Universidade
-Participação, em representação da UNU junto com o reitor da UNU, na 4th
International Barcelona Conference on Higher Education- Higher Education:
new challenges and emerging roles for human and social development – GUNIBarcelona- 31 March-2April 2008- UPC
-Participação na reunião do Comitê Executivo de GUNI- Barcelona – 1º. de abril de
2008
-Participação, como conferencista, da Jornada “Desafíos locales y globales: una
agenda estratégica para la ES en América Latina y el Caribe a diez años de la
CMES 98” – Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo –
Universidad de Buenos Aires, Argentina – 11 y 12 de Abril de 2008- Conferencia:
“A los 10 años de la CMES 98: Desafíos globales y sus impactos en América Latina y
el Caribe”
-Reunião em Mação (centro de Portugal) de um grupo de especialistas
internacionais para elaborar projeto de certificação internacional.
-Visita de trabalho a diversos projetos DRS Banco do Brasil/UNU no Nordeste e na
Amazônia com o grupo encarregado de avaliar o programa
-Participação no Séminaire International – L´état, régulateur des services de
l’éducation- Bruxelles, 23 mai 2008
-Conferencia Regional de Educación Superior – 2008- Ponente- Cartagena de
Indias/Colombia – Del 4 al 6 de junio de 2008-12-27
-Participação, em Madrid, em 10 de junho de 2008, de reunião com a ministra
ciência e tecnologia e com o reitor da UNU, com participação de representantes
do Ministério da educação, reitores e representantes da UNU, sobre o acordo ser
firmado em breve entre o governo espanhol, o governo da Catalunha, a
Prefeitura de Barcelona com vistas à criação, em Barcelona de um Instituto sobre
Aliança de Civilizações
-Encuentro “Visión de la Universidad latinoamericana a 90 años de la reforma
universitária de Córdoba”- Conferencia: “Desafíos de la educación superior a la
luz de la reforma de Córdoba” em Córdoba, Argentina.
-Participação, como resource person, na reunião do bureau do conselho da
Universidade das Nações Unidas- 21-25 Julho de 2008- Paris
-Participação, em representação da UNU, na 61a. Annual DPI/NGO ConferenceParis – 1-5 September 2008
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-Participação, como conferencista, no III Coloquio de Internacionalización de la
educación superior en las universidades de América Latina- Ciudad del Este,
Paraguay- 10 y 11 de Septiembre de 2008
-Participação, como conferencista, no VI Congresso de Universidades Públicas do
Paraguai- Ciudad del Este- 11 e 12 de setembro de 2008
-Plantación de un árbol de yvyra pyta en fecha de 11 de setiembre de 2008 en el
Bosque de los visitantes ilustres de la Universidad Nacional del Este- Ciudad del EsteParaguay
-18 de setembro de 2008- Decisão do Conselho Universitário da Universidade
Federal de Mato Grosso de outorgar o título de doutor honoris causa a Marco
Antonio Rodrigues Dias, efetivamente entregue em 2009
-Participação, em reunião na Fundação Gulbenkian, em 2008, em Lisboa, para
definir projetos de estudos e pesquisa sobre impacto da Reforma de Bolonha
(passados dez anos…) na Europa, mas também em outras regiões, principalmente
América Latina.
-Participação, como conferencista, no International Workshop on Ubiquitous ICT
for Sustainable Education and Cultural Literacy- 6-7 October 2008Hämeenlinna, Finland- Título da conferência: Globalization and the dialogue of
civilizations
-Participação, como representante da UNU, na conferência internacional de
educação –IBI- em Genebra, Educação inclusiva – entre 25 e 27 de novembro de
2008
-Participação, como resource person, na reunião do conselho da UNU, em Bonn,
Alemanha, de 1 a 6 de dezembro de 2008. Responsável pela coordenação do apoio da
UNU ao programa de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil e do
projeto de criação de um Instituto sobre Aliança de Civilizações na Espanha.

h) ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM 2009

-Participação, em Madrid, no dia 4 de fevereiro de 2009, da solenidade de assinatura
entre o reitor da UNU, Konrad Osterwalder e a Ministra de Ciência e Tecnologia
de Espanha, Cristina Garmendia para criação de um Instituto de Formação e de
Pesquisa sobre alizança de civilizaçãoes da UNU/IIAC, em Barcelona, num dos
edifícios do antigo Hospital Saint Paul.
-Participante, de 24 a 29 de fevereiro de 2009 de reunião do Conselho Consultivo do
Convênio Banco o Brasil-Universidade das Nações Unidas para acompanhamento
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do programa DRS e visita a projetos do programa em Minas Gerais e no
Nordeste.
-Participação, como palestrante, em 10 de fevereiro de 2009, da conferência sobre
“Marchandisation de l’enseignement supérieur: l’augmentation des frais
d’inscription est-elle emblématique de cette tendance?, organizada pelo
Movimento Utopia e pela CGT-Telcom Paritech
-Participação em reunião de diretores de unidades descentralizadas da UNU, em
Zurique, Suiça, de 15 a 17 de abril de 2009.
- Participação no seminário “La Universidad latinoamericana em discusión”, realizada
em Caracas, de 22 a 24 de abril de 2009, apresentando uma palestra sobre
“Internacionalização acadêmica versus mercantilização e privatização”.
-Participação, como professor, do I Seminário de Interculturalidad: “rompiendo
estereótipos, construyendo culturas”, realizado em Cádiz, Andaluzia, Espanha, de
04.05.2009 a 08.05.2009, com apresentação de palestra sobre “Alianza de
civilizaciones: para qué y para quién? em promoção do Vicerrectorado de Posgrado y
Formación Permanente.
-Participação, como conferencista na sessão de abertura, do colóquio internacional
organizado pela Universidade de Paris VIII, Saint-Denis, de 11 a 13 de maio de
2009, por ocasião de seu quadragésimo aniversário sobre “Les universités au
temps de la modialisation/globalisation et de la compétition pour l’excellence”.
Tema da palestra: “Em tempo de globalização, para salvar as universidades, é
necessário manter vínculos com a sociedade”.
-Reunião com a Rede GUNI, em Barcelona, nos dias 18 e 19 de maio de 2009, em
preparação à Conferência Internacional que organizava esta rede.
-Participação, com o ministro da educação de Espanha, e autoridades do governo
espanhol e autoridades da Catalunha, no anúncio à imprensa, através de entrevista
coletiva, em 3 de junho de 2009, da criação do Instituto Internacional de pesquisa
e de formação sobre Aliança de Civilizações, em Barcelona.
-Participação, como conferencista de clausura do seminário final do estudo sobre
reformas curriculares na perspectiva de competências – “Politiques publiques en
éducation: l’exemplo des reformes curriculaires, realizado de 10 a 12 de junho de
2009 no Centro Internacional de Estudos Pedagógicos –CIEP- de Sèvres, França,
em promoção da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), Banco Africano do
Desenvolvimento (BAD), Organização Internacional da Fracofonia (OIF),Ministério
das Relações Exteriores e européias (França) e CIEP. Título da palestra: “Educação,
bem público, bem global”.
-Participação, como conferencista, do Seminário Internacional: Distintos Olhares
realizado de 22 a 24 de junho de 2009, em Palmas –Tocantins- Brasil, sobre o tema
“Transisção de paradigma de desenvolvimento nos países do Sul. Tema da palestra:
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“Economia e sustentabilidade: que alternativas existem para a sociedade e o mundo
acadêmico?
-Outorga do título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Mato
Grosso, em 28 de agosto de 2009, em Cuiabá.
-Participação, como palestrante, no colóquio sobre “Sept défis pour une politique de
civilisation – complexités de la société – monde et régulations planétaires»,
organizado pelo Instituto Internacional de Pesquisa, Políticas de Civilização, em
Poitiers, França, de 1 a 4 de outubro de 2009. Tema da palestra: “desafios da
educação”
-Participação, como palestrante, da conferência internacional “Définir et mesurer
Le développement académique” – “Defining and measuring academic
development”, realizada da Sorbonne, de 30 de novembro a 2 de dezembro de
2009. Título da palestra: “Dans quelle mesures La crise globle va-t-elle affecter
les critères adoptés pour l’évaluation et l’habilitation dans l’enseignemen
supérieur? – How much impact will the global crisis have on evaluation and
accreditation criteria in higher education?”
-Participação, como ouvinte e debatedor, do colóquio sobre ensino superior entre
nova gestão pública e depressão econômica – analise comparado e tentativa de
perspectivas, organizado por Annie Vinekour, na Universidade de Paris Oeste
Nanterre, La Défese – Paris VIII, de 11 a 12 de dezembro de 2009

9-I- ATIVIDADES DESENVOLVIDAS A PARTIR DE 2010
-Assistência, durante o período de 2010 a 2011, ao reitor da UNILAB, em Redenção,
Ceará, na revisão dos objetivos e missões da instituição e no estabelecimento de
contacto com organizações internacionais.
-Participação, como professor, em três módulos em programas de master na
Universidade de Cádiz, em março de 2010: dia 17: módulo sobre “diálogo de
civilizações”, em programa coordenado pelo Professor Antonio Ruiz Castellanos,
no máster dobre Cultura de paz, conflitos, educação e direitos humanos; dia 22,
módulo sobre globalização, educação e desenvolvimento, no master sobre
Orientação e avaliação sócio-educativa, coordenado pelo Professor Félix Angulo e
dia 23, módulo sobre cooperação para o desenvolvimento, gestão de conflitos,
situações de emergência e ajuda humanitária”, no máster sobre “Inovação e
Pesquisa em cuidados de saúde”.
-Participação, como professor, no programa de “Máster em Innovación e Investigación
em Cuidados de Salud”, da Universidade de Cádiz, na asigntura “Agentes,
Instrumentos, Estrategias y marco de la cooperación al desarrollo de la acción
humanitária” , desenvolvendo o tema “Universidad y desarrollo regional, el desafio em
la era de la globalización de la enseñanza superior”.
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-Membro do Comitê Consultivo Internacional para supervisionar a organização
do congresso mundial da Associação Mundial de Ciências da Educação sobre
“Identidades culturais no marco da globalização: emergência de novos atores em
educação”, que se realizou em Monterrey, México, de 31 de maio a 4 de junho de
2010. Participação, como palestrante, na mesa redonda sobre “La mondialisation de
l’éducation: Le point de vue des responsables de politiques éducatives, de sociologues
et d’éducateur”.
-Participação, como palestrante, no Fórum Nacional sobre qualidade da
educação/2010- 27 a 29 de julho de 2010, “Aprendendo com o bicentenário”,
(National Forum on Quality Education 2010 – Learning with the Bicentenary”),
organizado pelo Ministério da Educação de Colômbia. Tema da palestra:
“Transformaciones que afectan la educación superior y sus agentes: una visión
evolutiva en una perspectiva internacional”. Encontrado em Internet em
http://www.slideshare.net/ColombiaAprende/marco-antonio-rodrgues-das-1-panel-1 e
em www.mardias.net, electronic book no. 15, doc. No. 2
-Participação, como orador, em “Perspectivas da educação brasileira para a próxima
década”, conferência internacional, organizada pelo Conselho Nacional da
Educação (CNE), UNESCO e Ministério da Educação do Brasil de 8 a 9 de
dezembro de 2010. Tema da palestra: “Inovações na educação superior: tendências
mundiais”
-Participação, como palestrante, da sessão Universidades e Sociedade do
Conhecimento, no Seminário Internacional “México en los escenarios globales”,
realizado na UNAM no marco dos festejos do centenário de criação da UNAM,
em março de 2011.
-Participação, em Sevilha, em 2010 de reunião do Comitê científico do V Congresso
sobre Universidade e Cooperação para o Desenvolvimento (de que foi membro),
das universidades espanholas, organizado pela Associação de Universidades
Públicas Andaluzes e participação nos trabalhos do congresso, realizado em
Cádiz de 6 a 8 de abril de 2011, como assistente e como conferencista. Tema da
exposição: “Visión crítica de la cooperación interuniversitaria desde una perspectiva
internacional” – “Visão crítica da cooperação interuniversitária desde uma perspectiva
internacional”.
- "La coopération solidaire en temps de globalisation est-elle possible?" – Article
individuel élaboré, en 2011, à la demande d’une institution francophone- Paris mai
2011 – Individual article elaborated under request of a francophonian institution2011, May.
-Participação, como conferencista, no XI Congresso Iberoamericano de Extensão
‘Universitária, realizado em Santa Fé, Argentina, entre os dias 22 a 25 de novembro de
2011, sobre “La integración extensión, docencia e investigación para la inclusión y
cohesión social”, organizado pela Universidad Nacional do Litoral. Tema da
apresentação: “Fundamentos das ações de transformação social das universidades”.
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-Aula magna de abertura do terceiro semestre dos cursos da UNILAB – Universidade
da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira – em Redenção, Ceará, no
dia 29 de novembro de 2011-Orientação e condução da Oficina de Trabalho que, de 29 de novembro a 02 de
dezembro de 2011, reuniu professores, alunos e administradores da Unilab para revisar
a evolução das ações desta instituição em comparação com as missões que lhe foram
atribuídas por lei. Entre os documentos utilizados pelos participantes, documento
inédito do autor sobre “Êxodo de cérebros: do politicamente correto ao cinismo
deslavado nas relações internacionais”.
-Participação de encontro em Brasília, entre 4 e 6 de dezembro de 2011, com
representantes do Conselho Nacional de Educação, Unesco e Unilab, a fim de discutir
as perspectivas para o ensino superior no Brasil num futuro próximo.
-Participação especial e orador na reunião do CONSUNI – Conselho Universitário da
Universidade de Brasília, em 21 de abril de 2012, por ocasião do 50º. Aniversário de
criação da universidade
-Conferência de abertura do Congresso Internacional de Educação: Avaliação:
realizado em Tlaxcoa, México, nos dias 27 e 29 de setembro de 2012. Tema da
apresentação: “Aspectos institucionales y políticos de la acreditación en el ámbito
internacional”.
-Conferência na Universidad Nacional Autónoma de México- UNAM- Instituto de
Investigaciones sobre la Universidad y la Educación - Cidade do México, sobre “Los
problemas de la educación superior desde una perspectiva internacional”- 01 de
Octubre de 2012.
-2013- Participação como debatedor no International Seminar – Higher education &
Global Transitions – Strategies for our 21st century- realizado em Cartago, Tunísia,
entre 20 e 22 de março de 2013, como atividade preliminar do Fórum Social Mundial
de 2013- Seminário realizado sob o patrocínio do Presidente da Tunísia, Moncef
Marzouki, e organizado pelas Universidades de Tunis, Universidade El Manar, o
Grupo 38, a OnG “Petits Débrouillards” e a Universidade Paul Sabatier com o apoio
da Fondation pour le Progrès de l’Homme.
-2013- Participação, como convidado, do Colloque International “Penser global” Paris 15 a 17 de maio de 2013- organizado pela Maison des Sciences de l’homme na
Maison de l’Amérique Latine e na Bibliothèque Nationale de France.
-2013- Participação, como coordenador de uma das sessões, do seminário “Towards a
new learning paradigm: a change of mindset”, organizado por Imma Tubella na MSH
de Paris, em 05 de junho de 2013.

168

-Participação como conferencista magistral no congresso de docência universitária
organizado pela Universidade de Buenos Aires (17.10.2013). Tema da apresentação:
“Los desafíos de la educación superior en el contexto internacional actual”.
-Participação como autor, na UnB, no dia 23 de outubro de 2013, do lançamento de
livros, entre eles “UnB e comunicação nos anos setenta” e, como exponente, na mesaredonda “Memória da FAC”, realizada no marco das comemorações do 50º.
Aniversário da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília.
-Participação em lançamento de livros sobre comunicação na Faculdade de
Comunicação da UnB em 30 de outubro de 2013. Entre os livros lançados, estava
“UnB e comunicação nos anos 70: acordo tácito, repressão e credibilidade acadêmica”.
-Discurso, em 21.11.2013, como representante da comunidade acadêmica
internacional, no auditório (paraninfo) da Universidade de la República, em
homenagem a Jorge Brovetto, ex- reitor da UDELAR, ex-ministro de educação e expresidente da Frente Ampla de apoio aos governos de Mujica e Tabaré Vasquez.
-Participação como interveniente e presidente da Sessão 2- The new learning culture”ds conferência “Towards a new learning paradigm: a change of mindset”- organizada
pelo Colégio de Estudios Mondiais da Fundação Maison Sciences de l’homme, em
Paris, 6-5 dezembro de 2013.
-Participação, como orador, da Conferência Internacional “Universidade, Ciência e
Pesquisa: resistências e alternativas europeias” realizada em Madrid, de 31 de janeiro a
01 de fevereiro de 2014, organizada pela rede “Transform Europe”.
-Participação, como orador, no dia 04,02,2014, na UNESCO, Place Fontenoy em
Paris, do colóquio internacional em homenagem ao 80º. Aniversário de Federico
Mayor. Apresentação no tema geral “L’éducation, les sciences, la culture et la
communication au service du développement”
-Participação, como orador, no seminário “Internacionalización de la Educación
Superior – La educación a distancia(EAD) y la construcción de redes”- 23/24 de abril
de 2014- Montevideo- Uruguai-23 e 24 de setembro de 2014- Participação em sessões de trabalho da rede RIUCO no
Conservatoire National des Artes et Métiers (CNAM) Paris. Participação especial na
mesa redonda sobre “Perspectives et contexte des réseaux internationaux”.
-25 de setembro de 2014- Participação, como expositor, do Encontro “Universidades,
Sociedade, Territórios” – “Função das universidades em questão” – organizado por
RIUCO – Réseau International d’universités citoyennes et ouvertes et ORSU –
Observatoire de la Responsabilité Sociétale des Universités (ORSU)- Local: Salle
Delacroix, Conferência dos Presidentes de Universidade da França- Paris. Tema da
exposição: “Quelle prise en compte du rôle social de l’Université dans les systèmes
d’enseignement supérieur?”

169

-16 de novembro de 2014- Participação, como convidado especial, da reunião do
Comitê Executivo ampliao do Espaço Latino-americano e caribenho de educação
superior, em Brasilia, promovida pela OEI.
-17 de novembro de 2014 - Apresentador do eixo-temático número 1- sobre Integração
e Internacionalização da educação superior, em Foz de Iguaçu, durante o Fórum
Latino-americano de Educação Superior (17-18 de novembro de 2014), em
promoção da SESU (MEC)- CNE, ANDIFES e UNILA. Tema da exposição:
“Cooperação interuniversitária em tempo de globalização permanente”.
-27 de novembro de 2014- Conferência inaugural da Jornada do IV Congresso
Universitário Catalão, realizado na Faculdade de Ciências Econômicas da
Universidade Politécnica de Catalunha, no dia 27 de novembro de 2014-7 au 9 janvier 2015- Participação, como convidado, no Colóquio “Réinventer
l’alliance sciences-société- un impératif démocratique”, realizado no Espace Pierre
Cardin e no Palais du Luxembourg, Paris.
-19 de janeiro de 2015- Participação, como conferencista, no seminário "Regards sur
Brasilia – Olhares sobre Brasilia", organizado pela Maison d'Amérique latine em
Paris.
-Participação, no dia 24 de março de 2015, em Brasilia, na Oficina “Contribuições do
Brasil para o CAEU/OEI (Centro de Altos Estudos Universitários) e para o
atendimento das metas educativas 2021, no escritório da OEI em Brasília
-Visita à China, de 02 a 18 de junho de 2015, com participação em debate ns
Universidades de Xangai e Suzoue (Suchow) e concessão de entrevista à Revista da
Universidade de Suzoue.
-Participação no “taller de expertos em indicadores de Educación Superior realizado
em Buenos Aires, nos dias 16 e 17 de abril de 2015. Objetivo do taller: "buscar
acuerdos conceptuales básicos y diseñar un manual de indicadores para la educación
superior".
-Conferência no auditório da reitoria da UnB- Universidade de Brasília- em 25 de abril
de 2015- com o título de “Gestão da educação superior e a Universidade do Futuro Reconquista do passado para construção do futuro”. Atividade promovida pel Reitoria
da UnB e o Núcleo de Estudos do Futuro em parceria com a Escola de Verão
“Pesquisa em Comunicação na América Latina.
-Participação, como responsável pel conferência inaugural, no 7º. Encuentro de Redes
Universitarias & Consejos de rectores de América Latina y del Caribe (Primero
Simposio Internacional de Movilidad Académica) – San Miguel de Allende,
Guanajuato, México, 23 y 24 de septiembre de 2015, promoción del IESALCUNESCO Caracas. Título da conferencia: “Siglo del conocimiento y el desafío de la
educación superior”.
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-Participação, como conferencista, no Seminário “Una mirada hacia el futuro de la
educación superior – 25 años de la Asociación de Universidades Grupo Montevideo”Paraninfo de la Universidad de la República- Montevideo- Uruguay- Tema de la
ponencia: “La educación superior como bien público”. Septiembre 2016
-Responsável pela Conferência magistral “La enseñanza superior como bien público:
implicaciones para los sistemas educacionales en América Latina” no dia 13 de
outubro de 2016- PREALAS La Paz México 2016- Jornadas previas al XXXI
Congreso de la Asociación latinoamericana de Sociologia (ALAS)- Transformación
educativa, sustentabilidad y prácticas emancipatorias. 12-14 octubre 2016.
-Conferência sobre Enseñanza superior y bien público no auditorio da Reitoria da
Universidad de Tijuana- Tijuana- México- 12 de Outubro de 2016
-Participação como conferencista, na primeira sessão plenária do V World Forum
“Lifelong learning for sustainable development –an integrated approach”- realizado
em Madrid, na UNED, de 27 a 29 de setembro de 2017, promoção de CMA/World
Committee for Lifelong Lerrning e UNED- Universidad Nacional de Educación a
distancia, com o apoio da OEI.
-Participação, como orador, no seminário "UNITWIN-UNESCO's Chairs Programme
– Brilliant minds for sustainable solutions" em comemoração ao 25º. Aniversário de
lançamento do programa. Anfiteatro II- UNESCO- Paris- em 27.10.2017
-Recepção do título de doutor honoris causa da Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina, no dia 07 de novembro de 2017, proferindo discurso de agradecimento com
o título de "Um doctorado honoris causa para reforzar la idea de educación superior
como bien público em el marco del centenario de la Reform de Córdoba".
-Participação, como conferencista, em 10.11.2017, no “Coloquio Regional Balance de
La Declaración de Cartagena y Aportes para La CRES 2018” realizada no Museo de
Calcos y Escultura Comparada Ernesto de la Cárcova, em Buenos Aires, Argentina,
em 9 e 10 de novembro de 2017.
-Participação, como conferencista, em 13 de junho de 2018, da IIIa. Conferência
Regional sobre Educação Superior –CRES- relizada em Córdoba, Argentina,
tratando do tema: "Que fazer para que a educação superior volte em 2018 a ser tratada
como bem público".
-Participação, em 15 de junho de 2018, na Universidade Nacional de Córdoba,
Argentina, como homenageado juntamente com Rafael Guarga (distinção:
Centenario de la Reforma), na cerimônia de comemoração do centenário da Reforma
de Córdoba
-Participação, em novembro de 2018, como conferencista, das Jornadas de Extensión
da Universidade da República –UDELAR- em Montevidéu: Tema da exposição:
"Extensión en tiempos dificiles: instrumento de la educación superior como bien
público".
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-Participação, como conferencista principal (key speaker), na abertura do IX Encontro
e Redes de Educação Superior e Conselhos de Reitores da América Latina e do
Caribem em Lima Peru, no dia 13.03.2019.

