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Nota de Imprensa 

 
Santander Universidades inaugura Espaço 

Digital em parceria com Apple 
 

 Instituto Mauá de Tecnologia inaugura a primeira sala do novo modelo 
 

 Parceria inédita permitirá levar mais tecnologia para instituições de 
ensino  

 
 Unisinos (RS) e Faculdade São Camilo (SP) serão as próximas 

contempladas pela iniciativa  
 

São Paulo, 28 de maio de 2015 – O Santander Universidades firmou 

parceria com a Apple para concepção de novos espaços digitais em instituições 
de ensino superior brasileiras conveniadas. Até hoje, foram entregues 45 salas 
no Brasil, e esta é a primeira estrutura a utilizar exclusivamente equipamentos da 
fabricante americana. A tecnologia permite a plena aplicação dos conceitos de 
ensino desenvolvidos pelos especialistas do braço educacional do Banco.  
 

O primeiro Espaço Digital Santander Universidades, em parceria com a 
Apple, foi inaugurado no Instituto Mauá de Tecnologia (IMT). A sala, com 
capacidade para 21 alunos, irá facilitar a realização de pesquisas e o 
enriquecimento de trabalhos acadêmicos, ampliando o acesso à informação e ao 
conhecimento, além de ser um ambiente propício para cursos e aulas. 
 

Ainda neste ano, mais duas universidades serão contempladas com salas 
estruturadas com o novo conceito, uma delas na Universidade do Vale do Rio 
dos Sinos, em São Leopoldo (RS) e a outra na Faculdade São Camilo, em São 
Paulo (SP). 
 

Nos termos da parceria, o Santander Universidades foi responsável pelo 
desenvolvimento do projeto, pela aquisição dos equipamentos e pela montagem 
da sala. A Apple forneceu capacitação para os professores do IMT. O novo 
conceito de espaço digital será equipado com 15 computadores iMac, 1 iPad 
para uso do professor, 1 Apple Tv + Tv HD 55’’, 15 Office Mac e 1 servidor Mac 
+ Switch Gigabit. 
 

O equipamento permitirá a utilização de novas didáticas de ensino e vai 
estimular o trabalho colaborativo em sala de aula. Com a Apple Tv, por exemplo, 
o professor tem a possibilidade de espelhar, via wi-fi, o conteúdo do seu tablet 
em uma tela de TV de 55 polegadas, que substitui a lousa. Os alunos podem 
compartilhar fotos, vídeos ou documentos entre dispositivos utilizando o sistema 
operacional iOS, além de apresentar seus trabalhos acadêmicos na tela do 
televisor. 
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“A transferência da tecnologia para a sala de aula é um dos compromissos 

que assumimos no III Encontro Internacional de Reitores Universia, realizado no 
ano passado, no Rio de Janeiro. As universidades parceiras serão beneficiadas 
por uma moderna infraestrutura laboratorial de informática e poderão utilizar 
novas didáticas de ensino e ampliar o acesso ao mundo digital”, afirma Jamil 
Hannouche, diretor do Santander Universidades. 
 

Os Espaços Digitais do Santander Universidades fazem parte do Plano de 
Apoio à Educação Superior – PAES do Santander, que tem como objetivo 
contribuir para o desenvolvimento econômico e social do País, por meio de 
apoios acadêmicos, bolsas de estudos, intercâmbios nacionais e internacionais e 
prêmios que incentivam a pesquisa, a inovação e o empreendedorismo, entre 
outras iniciativas que beneficiam toda a comunidade acadêmica. 
 
 
Sobre Santander Universidades 

O Santander Universidades já investiu mais de 3,1 bilhões de reais em todo 
o mundo e concedeu mais de 100 mil bolsas de estudos nos 20 países nos quais 
está presente, com quase 1.200 universidades conveniadas em todo o mundo. 
No Brasil desde 2001, foram concedidas mais de 57 mil bolsas de intercâmbio 
(nacionais, internacional e de educação à distância), foram entregues 44 
Espaços Digitais e já se soma 456 instituições de ensino superior conveniadas 
no País. Até 2018, o Santander prevê mais 2,1 bilhões de reais de investimento 
em todo o mundo. 
 
 
Sobre o IMT – Instituto Mauá de Tecnologia 
 

Fundado em 11 de dezembro de 1961, é uma entidade de direito privado - 
associação sem fins lucrativos - de utilidade pública, dedicada ao ensino e à 
pesquisa científica e tecnológica, visando à formação de recursos humanos 
altamente qualificados que contribuam para o desenvolvimento do País. 
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