
 

 

César Alierta e Emilio Botín lançam a plataforma 

de educação online MiríadaX, a mais importante 

do mundo em espanhol e português 

 

 A MiríadaX oferece ensino superior gratuito aberto a um público potencial 

de mais de 600 milhões de pessoas de língua espanhola e portuguesa.  

 

 A plataforma conta com mais de 750.000 alunos inscritos, dos quais 

100.000 já concluíram seus cursos. 

 

 Trata-se da primeira plataforma Mooc do mundo em espanhol. 

 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2014 – O presidente da Telefónica, Cesar Alierta, e o 

do Banco Santander, Emilio Botín, se reuniram nesta manhã no Rio de Janeiro para o 

lançamento mundial da MiríadaX, a plataforma de e-learning operada em conjunto 

pelas duas empresas e que já se tornou a mais importante do mundo hispânico.   

O evento ocorreu durante o III Encontro Internacional de Reitores da Universia, no Rio 

de Janeiro, que conta com mais de 1.103 dirigentes de universidades de 33 países.  

O projeto MiríadaX é uma iniciativa da Telefónica, por meio da Telefónica Learning 

Services (TLS), a primeira empresa de e-learning da Espanha e uma das primeiras do 

mundo, e do Banco Santander, através da Universia, a maior rede de universidades de 

língua espanhola e portuguesa. A MiríadaX é a segunda plataforma Mooc (Massive 

Open Online Courses) do mundo e a primeira em espanhol.  

O presidente da Telefónica, César Alierta, falou em seu discurso sobre a importância 

vital das novas tecnologias de conectividade para ajudar na propagação do 

conhecimento. “Na América Latina temos uma necessidade crescente de educação e 

uma geração que aposta claramente na tecnologia. Isso, aliado a uma alta penetração 

e disponibilidade de serviços de conectividade, sustenta bases sólidas para o sucesso 

da MiríadaX”, afirmou Alierta.  

Do ponto de vista econômico, Alierta ressaltou o papel da formação e do 

conhecimento na competitividade dos países. "E, nesse sentido, a tecnologia e a 

digitalização se tornam fundamentais", concluiu.  

Por sua vez, o presidente do Banco Santander Emilio Botín, destacou que a 

experiência na formação universitária e o compromisso da instituição com o ensino 

superior em todos os países da Ibero-América estão à disposição da MiríadaX. 

“Estamos diante de uma oportunidade histórica para o sistema de ensino superior 



 

iberamericano”, afirmou Botín, ressaltando que a “MiríadaX conta com todas as 

ferramentas necessárias para 

se transformar na plataforma de referência de cursos abertos na internet em espanhol 

e português em todo o mundo”.  

“A prensa foi uma grande revolução e, sem dúvida, o conhecimento que pode ser 

transmitido via internet é possivelmente a próxima grande evolução educacional que 

teremos o enorme privilégio de vivenciar", destacou Botín. 

Também falaram no evento o CEO da Universia, Jaume Pagés, o reitor da 

Universidade Nacional Autônoma do México (UNAM), José Narro, o reitor da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Joaquim Clotet, e o presidente 

da Conferência de Reitores de Universidades Espanholas (CRUE) e reitor da 

Universidade de Zaragoza, Manuel J. Lopez Pérez. 

 

A plataforma MiríadaX 

A MiríadaX se baseia no aprendizado colaborativo e no uso livre tanto dos recursos 

educacionais como das tecnologias inovadoras. A plataforma está em atividade há um 

ano e meio e conta com mais de 750.000 alunos inscritos, dos quais 100.000 já 

concluíram seus cursos. 

Já são 33 as universidades da Ibero-América conectadas por meio da MiríadaX. 

Nesse um ano e meio, foram publicados 153 cursos e a comunidade de professores 

conta com 990 membros. 

Os cursos da MiriadaX estão abertos a todos os públicos, independentemente do nível 

educacional, sem necessidade de pertencer a alguma universidade específica.  A 

MiríadaX oferece a oportunidade de inscrição em seus cursos de forma fácil e aberta a 

qualquer pessoa interessada em ampliar seus conhecimentos. 

 

 

Telefónica Learning Services (TLS) 

É a empresa do grupo Telefónica especializada em oferecer soluções integrais de 

formação e educação, com experiência de 15 anos de atividade. A TLS, a mais 

importante empresa espanhola de e-learning e uma das maiores do mundo, opera 

internacionalmente e conta com unidades na Espanha, Peru, Chile, Colômbia e Brasil. 

Está orientada a oferecer e projetar fórmulas de ensino e aprendizado por meio de 

ferramentas de tecnologia de ponta, reduzindo a exclusão digital e, assim, 

potencializando as competências dos indivíduos para oferecer seu desenvolvimento 

pessoal e profissional.   



 

A TLS é uma empresa EdTech, que desenvolve projetos muito inovadores dentro de 

diferentes mercados, desde soluções de ponta a ponta para colégios, passando por 

desenvolvimentos tecnológicos para universidades, bem como soluções para a 

formação em empresas ou projetos para a administração pública de diversos países.  

Universia 

É a maior rede de cooperação universitária e conta com o patrocínio do Banco 

Santander. A Universia foi criada em 2000, com o objetivo de agrupar as 

universidades iberoamericanas em torno de um único espaço na internet. A partir de 

2005, se consolidou como rede de universidades e passou a impulsionar projetos e 

serviços com as universidades e para as empresas. A Universia é a rede de 

universidades mais importante da Ibero-América, constituída por 1.290 universidades 

de 23 países, que representam 16,8 milhões de alunos e professores. 

 

O que são os Moocs? 

A palavra Mooc vem da sigla em inglês Massive Open Online Course, que significa 

Cursos Online Massivos e Abertos. Esse termo surgiu a partir do ano 2008, quando 

começaram a ser compartilhados pela internet cursos online, nos quais mais de 2.000 

pessoas se inscreviam.  

Essa categoria de cursos pertence a uma modalidade de educação aberta em que os 

cursos são oferecidos pela internet e são realizados em diversas plataformas com a 

intenção de compartilhar o conhecimento de forma massiva e atingindo qualquer tipo 

de público.  

As principais características que um mooc deve ter são:  

 estrutura de cursos orientada ao aprendizado e que, além disso, possibilite avaliar e 

certificar facilmente a evolução do aluno;  

 número de alunos por curso muito elevado. Tendo como referência que esse número 

deve ser muito superior à quantidade de alunos que pode haver em uma classe 

presencial muito concorrida; 

 os cursos têm que ser criados e compartilhados de forma online; 

 os materiais têm que ser facilmente acessíveis de forma gratuita na Internet;  

 o acesso tem que ser livre para qualquer pessoa que esteja interessada na temática 

do curso.  

 

 

Mais informações:  

MiríadaX 
https://www.miriadax.net  
  

https://www.miriadax.net/

