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A Universidade NOVA de Lisboa recebe na próxima semana, dias 20 e 21 de Outubro, o XV Encontro
de Reitores do Grupo Tordesilhas, onde irão participar 35 universidades e 22 reitores do Brasil,
Espanha e Portugal. O evento conta com o apoio do Banco Santander. O Encontro de Reitores vem no
seguimento de um convénio que o Grupo Tordesilhas assinou no dia 14 de Outubro, na Universidade
de Valladolid, sede permanente do grupo, para o desenvolvimento de projectos no âmbito da ciência e
do ensino. O Grupo Tordesilhas de Universidades é constituído por 58 instituições académicas do
Brasil, Espanha e Portugal, e pelo Banco Santander, através da sua Divisão Global Santander
Universidades. De Portugal fazem parte do Grupo a Universidade de Lisboa, a Universidade de
Coimbra, a Universidade NOVA de Lisboa, a Universidade do Porto, a Universidade de Aveiro, a
Universidade de Évora, o Instituto Universitário de Lisboa - ISCTE e a Universidade do Minho. No
Encontro serão incorporados dois novos membros: a Universidade de Brasília e a Universidade de Las
Palmas de Gran Canaria. Durante o evento irá realizar-se um seminário, que terá como tema central
"As universidades e os novos instrumentos de aprendizagem digital/MOOCS - Massive Open Online
Course". Entre os oradores estarão distintos especialistas nesta área, oriundos tanto das
Universidades do Grupo Tordesilhas, como do mundo da empresa (ver programa completo clicando
aqui). O seminário é aberto à comunicação social, mediante confirmação. Os MOOC são uma
modalidade de ensino à distância, disponibilizada gratuitamente através de plataformas de ensino na
internet, cuja filosofia baseia-se na liberalização do conhecimento, para que este chegue a um público
mais vasto. O Grupo Tordesilhas nasceu com a celebração do I Encontro de Reitores de Universidades
do Brasil, Espanha e Portugal no ano de 2000, com o objectivo de promover a cooperação entre as
respectivas universidades, principalmente nos campos da Ciência e da Educação. O Grupo Tordesilhas
é actualmente formado por 32 universidades do Brasil, 18 de Espanha e 8 de Portugal, todas elas de
destacada importância. O Banco Santander participa nestas iniciativas académicas através da sua
Divisão Global Santander Universidades, tendo mais de 1.100 convénios com universidades e centros
de investigação em todo o mundo. Desde 1996, o Santander Universidades é o eixo central da acção
social do banco, que destinou mais de 1.000 milhões de euros em diversas iniciativas e projectos
universitários.
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