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Vanderli Fava de Oliveira e Luiz Paulo Brandão 

 
Esclarecimentos 
 
O projeto VISIR+ iniciou-se em 2016 e termina em abril de 2017. Esta foi a terceira reunião geral 
que iniciou-se no dia 05 de junho e continuou em paralelo ao EXP.AT’17. A razão de se realizar 
esta reunião desta forma, teve como objetivo agregar esta atividade com a apresentação de 
trabalhos sobre o Projeto em um evento internacional (foram apresentados 5 trabalhos). Os 
recursos para esta participação são oriundos do Projeto Erasmus Plus (VER). 
 
 
Atividades  
 
As atividades referentes ao VISIR+ consistiram na apresentação do relatório de cada participante 
acerca das atividades realizadas, seguida de avaliação do andamento do projeto nestes locais (no 
Brasil tem-se a ABENGE, PUC-Rio, UFSC e IF-SC). Cada instituição está ligada a outra da 
Europa que já tem o VISIR+ implantado e no Brasil cada IES estabeleceu parcerias com outras 
IES próximas para disseminação do projeto. Também foram apresentadas as propostas de 
trabalhos futuros de cada participante. 
 
 

 
 
A ABENGE vai desenvolver as seguintes atividades em 2017: 
 

 11 a 13 de setembro  participação da ABENGE em atividade de treinamento(*) na 
UFSC/Araranguá: Luiz Paulo Brandão 

 26 a 29 de setembro  Plenária e workshop no COBENGE/2017 

 18 a 20 de setembro  participação da ABENGE em atividade de treinamento(*) na 
Universidad Nacional de Santiago del Estero - UNSE/Argentina: Vanderli Fava de Oliveira 

http://www2.isep.ipp.pt/visir/
http://expat.org.pt/expat17/about/
http://www.abenge.org.br/Figuras/programacao2017/Projeto%20Visir.pdf
http://www.abenge.org.br/Figuras/programacao2017/Projeto%20Visir.pdf


 10 a 12 de outubro  participação da ABENGE em atividade de treinamento(*) na 
Universidad Nacional de Rosario – UNR/Argentina: Vanderli Fava de Oliveira e Luiz Paulo 
Brandão. 

 05 a 07 de março de 2018  participação da ABENGE na última reunião do VISIR+ em 
Porto/Portugal: Vanderli Fava de Oliveira e Luiz Paulo Brandão. 

 
(*) Essa participação da ABENGE é para avaliar as atividades realização na ação de treinamento na 
Instituição que é realizada junto com sua parceira europeia e parceiros regionais. Cabe à ABENGE 
elaborar relatório sobre esta atividade com o objetivo de subsidiar as atividades futuras e a 
coordenação geral do projeto na elaboração do relatório final. 

 

 
 
 

 
 
 



 
 
Ainda durante estas atividades a ABENGE tratou com a coordenação geral do projeto (Professor 
Gustavo Alves) da organização da plenária sobre o projeto VISIR+ a se realizar no dia 28 de 
setembro e do Wokshop a se realizar no dia 29 de setembro dentro da programação do 
COBENGE 2017. 
 
Tivemos ainda reuniões com os representantes da UFSC/Araranguá e da UNSE e UNR da 
Argentina para tratar da realização das Ações de Treinamento das quais a ABENGE participará 
como avaliadora. 
 
 


