
1. Sistema de Reconhecimento de Estudos e Títulos, como peça 

imprescindível para o desenvolvimento do Espaço Ibero-americano do 

Conhecimento, e com o objetivo de harmonizar os mecanismos e normas de 

equivalência de estudos e cursos. 

 

2. Programas de Responsabilidade Social (Cooperação Social e 

Voluntariado Universitário) a serem desenvolvidos pelas universidades, com 

visibilidade no Universia, para alavancar ações sociais em colaboração com as 

administrações públicas, as empresas e os demais agentes sociais e fortalecer 

o compromisso social da comunidade universitária. 

 

3. Projetos de Desenvolvimento Local Sustentável, baseados em 

programas para estimular e reforçar o desenvolvimento sustentável do 

ambiente local e regional, vinculados a ações de fomento do 

empreendedorismo e da inovação baseada em conhecimento, nascidos da 

colaboração entre universidades e empresas, com apoio das administrações 

públicas e demais agentes sociais. 

 

4. Sistema de Informação da Educação Superior na Ibero-América, como 

integrador dos sistemas nacionais ou de associações e redes universitárias 

existentes, com o objetivo de compilar e analisar dados e indicadores-chave 

das universidades e oferecer informação sobre os mesmos. 

 

5. Programas transnacionais de excelência acadêmica, desenvolvidos 

mediante ações formativas interuniversitárias de reconhecida excelência 

acadêmica, tanto de graduação como de pós-graduação, realizadas por redes 

universitárias transnacionais, com apoio na mobilidade e em tecnologias 

digitais. 

 

6. Programas de práticas profissionais e de empreendedorismo para 

estudantes, a serem desenvolvidos pelas universidades em colaboração com 

governos, empresas e instituições, visando promover a formação prática, a 

capacidade empreendedora e a experiência no mundo do trabalho, tanto em 

administrações públicas como privadas, com particular ênfase em pequenas e 

médias empresas. 

 

7. Iniciativa Ibero-americana de formação do magistério, visando fortalecer 

a formação inicial e continuada dos docentes, a sua mobilidade, a atualização 

em metodologias didáticas e a disponibilidade de recursos educacionais 

abertos, contando com o apoio de espaços promovidos pela Universia. 

 

8. Projeto "Ibero-América Investiga" para a formação de doutores e 

pesquisadores, baseado na colaboração entre universidades, empresas e 

administrações públicas, para robustecer a capacidade de pesquisa da região 



ibero-americana através, da formação de pesquisadores e doutores em setores 

estratégicos, para o desenvolvimento de atividades em ambientes criativos ou 

produtivos; e, também, para dar visibilidade e difundir seus resultados em meio 

aberto. 

 

9. Programa Ibero-americano de mobilidade universitária, que integre e 

impulsione as diversas ações de internacionalização e mobilidade acadêmica, 

tanto física como virtual, com o fortalecimento de unidades de 

internacionalização das universidades criadas para o fomento da cooperação 

interuniversitária. 

 

10. Espaço digital ibero-americano, para reforçar a cooperação 

interuniversitária no desenvolvimento e uso cooperativo das novas tecnologias, 

cursos, conteúdos, métodos e programas abertos, MOOC, a partir dos recursos 

e suporte que proporcionam a disponibilidade, trajetória, enraizamento e 

conquistas da rede Universia. 

 

11. Planos de uso compartilhado de grandes instalações e equipamentos 

para a ampliação e o uso racional das infraestruturas e dos recursos 

acadêmicos e de investigação da região, a partir de um mapa das grandes 

instalações e da sua gestão. 

  

 
 


