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Comunicado à imprensa                                                          
  

Emilio Botín abre o III Encontro Internacional de Reitores da 
Universia que reúne 1.103 universidades de 33 países 

 

- Emilio Botín afirmou que o Encontro, “é um acontecimento único na história 

contemporânea da Universidade, pois nunca antes foi realizada uma reunião tão 

importante com os representantes máximos de países tão diferentes”. 

 

- O Encontro é o resultado de um intenso processo de reflexão e debate prévio no qual 

participaram 100.000 alunos, reitores e professores de todo o mundo. 

 

- O Banco Santander destinou 594 milhões de euros para programas universitários nos 

últimos quatro anos por meio de sua Divisão Global Santander Universidades. 

 

Rio de janeiro, 28 de julho de 2014.- O presidente da Universia e do Banco Santander, Emilio 

Botín, abriu nesta manhã o III Encontro Internacional de Reitores da Universia 2014, que tem 

como tema “A universidade do século XXI: uma reflexão a partir da Ibero-América.”  

 

Botín qualificou o acontecimento como histórico para a Universia e para o Brasil: “Nessa cidade, a 

Universidade se reúne para refletir sobre seu presente e futuro”; um espaço para debate sobre os 

desafios que a universidade iberoamericana tem pela frente, fomentando o diálogo e a cooperação 

com os sistemas universitários de outros países do mundo. 

 

Em seu discurso, afirmou que “a Ibero-América é uma região jovem, com talento e enorme 

potencial que vive momentos cruciais para estabelecer um modelo de desenvolvimento social e 

econômico sustentável; a condição necessária para contar com bases sólidas sobre as quais é 

possível construir esse futuro promissor e contar com uma educação de qualidade, acessível a 

todos os cidadãos e que responda às exigências da sociedade digital emergente”.   
 

Durante a reunião, Emilio Botín informou sobre os compromissos assumidos no II Encontro 

Internacional de Reitores realizado em Guadalajara, México, em 2010: o Banco Santander investiu 

594 milhões de euros (801 milhões de dólares) em projetos universitários em todo o mundo 

nesses quatro anos e implementou o programa de 18.000 bolsas de mobilidade iberoamericana 

anunciado em Guadalajara, 15.000 destinadas a alunos e 3.000 para professores e 

pesquisadores. 

 

  



 
 
 
 

Comunicación Banco Santander Brasil 
(11) 3553-5157 / 7061 / 5244 / 5106 / 5259 / 5282  
imprensa@santander.com.br 

 
Comunicación Global Santander Universidades 
Ana Núñez | Sonia Pérez | Marta Gallardo | Ignacio Marín  
+34 615 90 29 46 | +34 615 90 74 04 | +34 615 371 838 | +34 615 901 256     V3 
comunicadgsu@gruposantander.com  

 
Web corporativa: www.santander.com/universidades  
Síguenos en twitter: http://twitter.com/bancosantander 

Objetivos 
 

 

O III Encontro tem quatro grandes objetivos: estimular a modernização da Universidade; 

fomentar sua internacionalização e o empreendedorismo e inovação universitária; identificar os 

alicerces que reforçam o papel de liderança social da Universidade e valorizar sua importância 

como geradora de conhecimento e como instrumento fundamental para o desenvolvimento 

econômico e social dos países. 

 

Para Emilio Botín, “as sociedades que forem capazes de se desenvolver em conjunto com essa 

mudança de tempos que conta com o vento favorável da revolução tecnológica-digital irão gerar 

qualificação de trabalho, mais competitividade, internacionalização, progresso e bem estar.” 

 

O Presidente da Universia estimulou todas as universidades presentes a elaborar em conjunto a 

Carta Universitária do Rio 2014, com as conclusões que serão uma referência para continuar 

avançando na consolidação do espaço iberoamericano do conhecimento e a modernização e 

internacionalização das instituições de Ensino Superior. 
 

A participação da comunidade universitária  
 

Na preparação dos tópicos do III Encontro de Reitores, houve a participação de cerca de 100.000 

universitários. Quarenta reitores participam de três comitês: Internacional, presidido por Carlos 

Antônio Levi, reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro; Acadêmico, presidido por Carlos 

Alexandre Netto, reitor da Universidade Federal de Rio Grande Do Sul; e Organizador, presidido 

por Ignacio Berdugo, ex-reitor da Universidad de Salamanca.  

 

Houve participação de cerca de 500 reitores através da rede na seleção dos temas a serem 

tratados no Encontro, como a interação da Universidade com a comunidade universitária, a 

docência e pesquisa, a adaptação a novas tendências sociais, posturas a adotar perante as novas 

tecnologias, estratégias da internacionalização e outros assuntos, como o financiamento 

universitário.  

 

Universia 

Universia é um projeto que nasceu há 14 anos na Internet, a serviço da comunidade universitária 

iberoamericana. Atualmente, conta com 1.290 universidades associadas dos 23 países 

iberoamericanos, conectando 16,8 milhões de alunos e professores universitários a fim de oferecer 

um espaço comum de intercâmbio de conhecimento e cooperação, estimulando projetos com 

universidades, empresas e alunos e atendendo às necessidades dos pré-universitários, 

universitários, alunos de pós-graduação e mestrado.  

 

Divisão Global Santander Universidades 

A Universia é um dos projetos emblemáticos da Divisão Global Santander Universidades do Banco 

Santander, que mantém acordos de colaboração com mais de 1.100 universidades e centros de 

pesquisa de todo o mundo Desde 1996, o Santander Universidades destinou mais de 1.000 

milhões de euros para projetos universitários e seu objetivo é continuar a apoiar o Ensino Superior 

nos países em que atua. 


