Santander Notícias

III Encontro Internacional de Reitores Universia faz
do Rio de Janeiro capital mundial do Ensino
Superior
•

Mais de 1.200 instituições académicas encontrar-se-ão na próxima semana,
no Rio de Janeiro, para debater sobre o presente e o futuro da Universidade e
a sua capacidade para responder às necessidades da sociedade.

•

Portugal estará representado por uma comitiva de 20 participantes, entre os
quais, 14 Reitores de Universidades portuguesas e Presidentes de Institutos
Politécnicos, e o Presidente Executivo do Banco Santander Totta, Dr. António
Vieira Monteiro

Rio de Janeiro, 25 de Julho de 2014.- A Universia, a maior rede de universidades de língua
hispânica e portuguesa, irá celebrar o III Encontro Internacional de Reitores Universia nos
próximos dias 28 e 29 de Julho. Representantes de mais de 1.200 universidades analisarão o
futuro da Universidade, a sua capacidade de resposta, de acordo com as necessidades da
sociedade actual, e a projecção da Universidade ibero-americana no contexto mundial. A lista
de universidades participantes e os seus países de origem, entre os quais Portugal, pode ser
consultada em http://www.universiario2014.com/paises/?culture/es-é/
O Encontro, cujo lema é “A Universidade do século XXI: uma reflexão da Ibero-América”, é o
culminar de um processo participativo de mais de 20 meses de trabalho e actividades,
desenvolvido através da internet, onde mais de 100.000 universitários enriqueceram com as
suas contribuições o debate presencial.
Ao longo dos dois dias, reitores de universidades ibero-americanas e de outros continentes e
regiões contribuirão para situar o horizonte e projecção da Universidade ibero-americana no
contexto mundial, mediante um debate sobre diferentes temas, organizados em dez mesas:
1.- A Universidade de hoje. Como nos vêem? Como nos vemos?
2.- A Universidade e os estudantes. As nossas universidades respondem às suas
necessidades?
3.- A Universidade e os professores. Quais as necessidades dos professores? Que professores
necessitamos?
4.- Organização, governo e financiamento. O que devemos mudar?
5.- A universidade e as tecnologias Que impacto têm?
6.- Qualidade e renovação do ensino. Respondem às necessidades da sociedade?
7.- Investigação, inovação e transferência. É possível dar um passo mais à frente?
8.- Universidade e Sociedade. Estamos comprometidos com a nossa sociedade?
9.- Universidade e meio social. Como é que podemos contribuir para o desenvolvimento da
nossa sociedade?
10.- Internacionalização e cooperação. Quais as metas? A que ritmo? Com que estratégias?
Todas as informações sobre as mesas de debate
http://participa.universiario2014.com/debates/debatesrio
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Dado o papel chave da tecnologia como facilitador da aprendizagem e do ensino, e como
novidade relativamente aos dois encontros anteriores, desenvolveu-se uma aplicação digital,
que facilitará a criação de uma grande rede académica a nível internacional de comunicação e
colaboração. Toda a preparação dos temas, bem como as sessões do Encontro, serão
realizadas através da internet e das redes sociais. Para além disso, os reitores presentes

poderão aceder aos diferentes debates mediante
“tablets”, que se poderão utilizar para facilitar as actividades e o contacto entre os participantes.
O Encontro foi apresentado em conferência de imprensa, em Novembro de 2013, por Emilio
Botín, presidente do Banco Santander e do Universia, que afirmou que “Mais ensino e mais
universitários significa um maior progresso dos países. Em 2014, o Rio será a cimeira mundial
do Ensino Superior”.
A Universia, impulsionada pelo Banco Santander através da sua Divisão Global Santander
Universidades, é a rede de universidades mais importante do mundo, ao agrupar 1.290
universidades de 23 países, representando cerca de 17 milhões de universitários (docentes,
estudantes e pessoal administrativo e serviços). Em 2005, celebrou-se a primeira edição do
Encontro, em Sevilha, com a participação de 500 reitores e, cinco anos depois, teve lugar em
Guadalajara, no México, o segundo Encontro, com a participação de 900 reitores e
representantes de universidades ibero-americanas, reunindo-se as suas conclusões na
chamada ‘Agenda de Guadalajara’.
O Encontro conta com o apoio do Banco Santander, através da sua Divisão Global Santander
Universidades (www.santander.com/universidades), que apoia o Universia em todas as suas
actividades, desde a sua criação no ano de 2000. Toda a informação sobre o Encontro está
disponível em www.universiario2014.com

