
organizado por

Universidades sede

DIÁLOGO INTER-REGIONAL
EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO NA
AMÉRICA LATINA, NO CARIBE E NA ÁFRICA
Buenos Aires, Argentina
28 A 31 DE MARÇO

organizado porUniversidades anfitriãs

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
NOROESTE DE LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES

INFORMAÇÕES SOBRE



A Universidade Nacional do Noroeste da
Província de Buenos Aires (UNNOBA) foi
fundada em 2002. É uma Universidade
nacional, pública e gratuita que desempenha
um papel de liderança na região. Tem suas
sedes em Junín e Pergamino, duas cidades
importantes a uns 250 quilômetros da Cidade
de Buenos Aires.

A Universidade está organizada em três
Escolas: Escolas de Ciências Agrárias, Naturais
e Ambientais, Escola de Tecnologia e Escola de
Ciências Econômicas e Jurídicas e dois
Institutos: o Instituto de Desenvolvimento
Humano e o Instituto de Pós-graduação.

A Universidade Nacional do Noroeste da
Província de Buenos Aires está localizada no
coração agrícola-pecuário da República
Argentina e tem quasede 10.000 estudantes
de todo o país. Desde a sua criação, e
aproveitando o contexto geográfico em que é
inserido, conseguiu posicionar-se como um
referencial estratégico nas áreas das ciências
agrícolas e da tecnologia.

SOBRE
UNNOBA



Consolidar-se como instituição receptora
nestas áreas estratégicas é um objetivo
central.

No âmbito das suas relações internacionais, a
UNNOBA tem por missão promover a
mobilidade, os laços e a cooperação com
universidades, centros e organizações de
ensino superior, investigação e divulgação e
promoção da cultura e do conhecimento.

Ao longo dos anos, assinou acordos com
diversas instituições de ensino superior da
América Latina e do Caribe, Europa, Estados
Unidos, China e países da África e Ásia,
promovendo o intercâmbio de estudantes de
graduação e pós-graduação, e de docentes e
pesquisadores.

Como parte de seu processo de
internacionalização, a instituição se incorporou
a importantes organismos internacionais: a
Associação de Universidades Grupo
Montevidéu (AUGM), a União de
Universidades da América Latina e Caribe
(UDUAL), a Organização Universitária
Interamericana (OUI) e OBREAL Global.
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A UNNOBA promove uma ampla oferta
educativa ligada ao desenvolvimento sócio-
produtivo da região.

Atualmente, oferece 23 carreiras nas áreas de
informática, engenharia, design, alimentos,
agronomia, genética, econômicas, jurídicas e
de saúde, ministradas na Escola de Tecnologia;
Escola de Ciências Agrárias, Naturais e
Ambientais; Escola de Ciências Económicas e
Jurídicas e Instituto Académico de
Desenvolvimento Humano. 

Através do Instituto de Pós-graduação se
complementa a oferta educativa, oferecendo
cursos, diplomaturas, especializações,
mestrados e doutorados, que pretendem
fortalecer a formação de qualidade de
recursos humanos de todo o país.

A UNNOBA tem uma escola secundária,
denominada Presidente Domingo Faustino
Sarmiento, cujo acesso é irrestrito. A escola se
baseia em uma perspectiva integral, que
trabalha distintas competências do ser, do
saber e do fazer.

Em 2015, a Universidade lançou um Plano de
Territorialização, através do qual oferece
atividades acadêmicas e de extensão em
numerosas localidades da região noroeste da
província de Buenos Aires.
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ANTECEDENTES DE COOPERAÇÃO
COM ÁFRICA

A UNNOBA tem uma cooperação com o continente africano.
Neste sentido foram assinados convênios com Universidades
da África; realizou-se uma missão a Angola para o
desenvolvimento das relações acadêmicas, de pesquisa e
extensão nas áreas de alimentos, energia, inovação
tecnológica e desenvolvimento sustentável. 

Além disso, foram recebidas, dando continuidade à missão
descrita, visitas de representantes das Universidades
Agostinho Neto e Lueji A Nkonde, de Angola, na UNNOBA.
Finalmente, recebemos, em 2019, o Embaixador deste país na
nossa instituição. 



CAPACIDADES E OPORTUNIDADES

Como universidade pública do Século XXI, a UNNOBA
pretende entesourar, criar e transferir conhecimentos, cultura
e tecnologia em forma democrática, garantindo a todas as
pessoas que estejam dispostas a realizar o esforço de estudar,
os meios necessários para consegui-lo. Para isso contamos
com os recursos necessários para garantir a educação
superior com ênfase no ensino, pesquisa e extensão.

Entre seus objetivos incluem a definição, o desenvolvimento
e a execução de uma política de cooperação baseada na
complementaridade para a realização de atividades conjuntas
e em parceria que contribuam para o benefício mútuo. Isto
como meio fundamental para levar adiante seu compromisso
de  melhorar a realidade regional, provincial e nacional e criar
a interrelação com outras instituições, nacionais e
estrangeiras, dando ênfase no contexto e as necessidades
locais.


