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OF. nº 098/2015 – Red CIDIR   Posadas, MI,AR, 16 de outubro de 2015 

 

Para Exmos Srs. 

Prof. Sedelmo Desbessel - Diretor  

Prof. Marcelo Blume -  Vice-diretor 

Faculdade Horizontina - FAHOR 

Horizontina/RS  

 

 Prezados Senhores,  

 Vimo cumprimentá-los mui respeitosamente, juntamente com o coletivo 

institucional, momento que oficializamos a aprovação da FAHOR como membro associado 

da Rede de Cooperação Interuniversitária para o Desenvolvimento e a Integração Regional – 

RED CIDIR, atendendo a solicitação formalizada por esta instituição através do Ofício de 

27/05/2015. A provação ocorreu na Assembléia Plenária Internacional, realizada no d ia 

02.10.2015, na sede da Universidad Gastón Dachary, Posadas, Misiones, Argentina, no 

âmbito das programações do “VII Simpósio Internacional de Desarollo e Intragración 

Regional”.  

A RED CIDIR  constitui-se em um sistema aberto de relações entre universidades 

ibero-americanas que tem como objetivo a  geração de espaços de reflexão e construção 

coletiva de cooperação interuniversitária propiciando: o intercâmbio de conhecimentos; a 

promoção da educação; e o desenvolvimento de atividades de articulação com organizações 

regionais, com o fim de gerar instrumentos e desenvolver ações que contribuam a 

incrementar o impacto que as atividades universitárias têm no desenvolvimento de suas 

regiões. Atualmente a RED CIDIR é composta por 19 Universidades e Instituições de 

Ensino Superior todas sediadas em 8 países distintos da América Latina e Europa. Sendo 

assim, a FAHOR constitui-se a 20ª Instituição membro. 

Conforme aprovado na Assembléia Plenária, propomos a realização de um Encontro 

entre a Coordenação da Rede e a Direção da FAHOR para apresentação das possibilidades 

de internacionalização, cooperação interinstitucional e os programas e projetos que estão 

sendo executados no âmbito da RED CIDIR, nas dimensões acadêmico, ciência e 

tecnologia, integração produtiva e cooperação internacional e transfronteiriça. 

 Sem mais, renovamos os votos de estima e de cooperação,  

   Atenciosamente. 

          16.10.2015 
 

 

……………………………………… 
Pedro L. Büttenbender 

Presidente Internacional  
Red CIDIR 

 
 

 
 

……………………………………… 
Alicia Pokolenko  

Secretaria Técnica Permanente 
Red CIDIR  
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