O valor do modelo educacional como centro de
transformação: Tec de Monterrey
●
●

40 representantes de 28 universidades do Brasil refletiram junto com o Tec
de Monterrey sobre o desenho de uma universidade baseada em um modelo
de colaboração e inovação permanente.
“A transformação das Universidades frente aos desafios do novo contexto”
foi um workshop imersivo idealizado pelo Vice-Presidente de Educação
Continuada.

Monterrey, Nuevo León, 26 de fevereiro de 2022.- De 21 a 25 de fevereiro, o Tecnológico
de Monterrey recebeu diretores de 28 universidades brasileiras com o objetivo de
compartilhar práticas de sucesso em inovação educacional que ajudem a promover uma
estratégia de transformação em suas instituições diante dos desafios e tendências do
contexto atual.
O encontro intitulado "A transformação das Universidades face aos desafios do novo
contexto" consistiu num workshop imersivo idealizado pelo Vice-Reitor de Formação
Continuada do Tec de Monterrey, no qual foi abordado o valor do modelo educativo como
centro de transformação, tendências e soluções para o futuro da educação, bem como a
criação de iniciativas focadas em compromisso e impacto social.
“No Tec buscamos ser um ecossistema de aprendizagem que promova a transformação
educacional e a criação de redes de colaboração entre universidades para continuar
formando agentes de mudança. Essa aproximação é uma oportunidade para duas grandes
potências, como Brasil e México, contribuírem para a aldeia educacional global”, disse
Jorge Blando, vice-reitor de Educação Continuada do Tecnológico de Monterrey.
O workshop contou com a presença de reitores e representantes de universidades como
Centro Universitário Augusto Motta (UNISUAM), Universidade Veiga de Almeida (UVA),
Universidade Cesumar (UniCesumar), Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), entre
outras, que fazem parte do Consórcio Brasileiro de Instituições de Ensino Superior,
SEMESP.
O reitor e presidente executivo do Tecnológico de Monterrey, David Garza Salazar, na sua
palestra de encerramento, destacou a importância da colaboração para a adaptação póspandemia e falou dos desafios que o setor da educação irá enfrentar.
"Com a pandemia vivemos o choque de duas tempestades: a COVID-19 e a indústria 4.0,
que vem se aproximando há alguns anos. Isso acelerou mudanças que nos trazem desafios

importantes em todas as áreas. As instituições de ensino
superior passarão de universidades a multi-diversidades.
Seremos 'multi-modais', 'multi-experimentais', 'multi-etapas'..." Ele também falou da
importância de estar atento às mudanças tecnológicas que serão um divisor de águas para
a humanidade como em seu momento foi a Internet: “Eu vejo a Web3 como uma tendência
importante que devemos pensar em como aproveitar em contextos educacionais”.
Os mais de 40 diretores das 28 universidades brasileiras juntos cobrem uma população
estudantil de mais de 1 milhão de alunos em graus equivalentes ao ensino médio,
graduação e pós-graduação. O programa enquadrou conferências e desafios de inovação
que levaram à reflexão de ações e processos que visam desenhar uma universidade
assente num modelo de colaboração e inovação permanente.
Os principais temas abordados foram: inovação educacional; a criação de iniciativas de
impacto social; alianças para o desenvolvimento comunitário; o valor do modelo
educacional; desenvolvimento docente alinhado à transformação; e tendências na
educação.
“A América Latina tem o talento necessário para gerar iniciativas de alto impacto para a
sociedade. Como Tec de Monterrey, estamos convencidos de que a educação é o caminho
para alcançar essa transformação”, disse Juan Pablo Murra Lascurain, Reitor de Estudos
Profissionais e de Pós-Graduação.
E é que o objetivo deste encontro foi definir ações para uma estratégia de
nas universidades, orientada para a inovação educacional, qualidade
compromisso social. Além disso, por meio desse tipo de encontro,
colaboração para a criação de redes que possibilitem o impacto da
crescimento da região latino-americana.
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Sobre Tecnológico de Monterrey
O Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) é um sistema universitário multi-campus privado, sem fins
lucrativos. Desde a sua fundação, em 1943, destaca-se pela excelência académica, inovação educativa,
empreendedorismo e internacionalização, bem como pela ligação com a indústria e empregadores, e pela sua
grande capacidade de execução. Possui campus em 29 cidades do México; uma matrícula de mais de 67.000
alunos de graduação e pós-graduação e quase 7.000 professores; além de mais de 26.000 alunos do ensino
médio e 2.500 professores desse nível. A instituição é credenciada pela Comissão de Faculdades da
Associação Sul de Faculdades e Escolas (SACSCOC) desde 1950. De acordo com o QS World University
Rankings (2022), está na posição 161, ocupando a 30ª posição entre as universidades privadas do mundo; e
no QS Graduate Employability Rankings (2022) como número 1 na América Latina e 26 no mundo. No Times
Higher Education Latin America University Rankings (2022), ocupa o 4º lugar na América Latina; É também a
única universidade fora dos EUA no Top Schools for Entrepreneurship Ranking (2022) pela Princeton Review
and Entrepreneur, ocupando a posição 6 em programas de empreendedorismo em nível de graduação.
Pertence a várias redes internacionais de prestígio como a Association of Pacific Rim Universities (APRU),
Universitas 21 (U21) e The Worldwide Universities Network (WUN), entre outras.

About Tecnológico de Monterrey
Tecnológico de Monterrey (http://www.tec.mx) is a private nonprofit multi-campus university system founded in
1943, and distinguished globally for its academic excellence, innovation, entrepreneurship, and
internationalization, along with its deep engagement with industry and employers, and its high executional
capability. With a presence across 29 cities in Mexico, the institution has more than 67,000 enrolled
undergraduate and graduate students, almost 7,000 faculty members, and more than 26,000 high school
students served by 2,500 professors. The institution has been accredited by the Commission on Colleges of the
Southern Association of Colleges and Schools (SACSCOC) since 1950. According to the QS World University
Rankings (2022), Tecnológico de Monterrey ranks 161st globally and among the top 30 private universities
worldwide. The QS Graduate Employability Rankings (2022) places the institution 1st in Latin America and 26th
globally for Employer Reputation. The Times Higher Education Latin America University Rankings (2022) ranks
the institution 1st in Mexico and 4th in Latin America. Tecnológico de Monterrey is the only university outside the
USA included in The Princeton Review & Entrepreneur magazine ranking of Top Schools for Entrepreneurship
Studies (2022), placing 6th for undergraduate entrepreneurship programs. Tecnológico de Monterrey belongs to
several prestigious global networks including, the Association of Pacific Rim Universities (APRU), Universitas 21
(U21), and The Worldwide Universities Network (WUN).
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