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OEI E UNIVERSIDADE PABLO DE OLAVIDE CRIAM A REDE 

DE UNIVERSIDADES IBERO-AMERICANAS COMPROMETIDAS 

COM OS DIREITOS HUMANOS 

• A rede foi constituída nesta segunda-feira num evento virtual liderado por 
Mariano Jabonero, secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-
Americanos, e Francisco Oliva, reitor da Universidade Pablo Olavide de 
Sevilha, instituições que lideram a iniciativa.  
 

• A rede é formada por 24 universidades de 15 países da região e nasceu com o 
objetivo de cooperar na criação de conhecimento de qualidade na área da 
educação em direitos humanos e cidadania inclusiva na Ibero-América. 

 
 
 
Madri, 22 de junho de 2021 – A Organização dos Estados Ibero-americanos para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) e a Universidade Pablo de Olavide de Sevilha uniram 
forças para criar a Rede Ibero-americana de Universidades comprometidas com a 
Educação em Direitos Humanos e a Cidadania Inclusiva, que reunirá 24 universidades 
da região com reconhecida trajetória no campo da educação em direitos humanos. A missão 
da rede será promover a criação de conteúdos atualizados sobre esta matéria que foquem 
a situação da educação em direitos humanos na Ibero-América, desenvolvendo programas 
de formação, iniciativas de extensão universitária, bem como projetos de pesquisa e 
divulgação com impacto em toda a região. 
 
O ato de constituição da rede aconteceu nesta segunda-feira, 21 de junho, num evento 
liderado por Mariano Jabonero, secretário-geral da OEI e Francisco Oliva, reitor da UPO, 
e onde se reuniram, virtualmente,  reitores, vice-reitores e representantes acadêmicos das 
universidades que a compõem, provenientes de 15 países ibero-americanos (Argentina, 
Brasil, Colômbia, Costa Rica, Equador, El Salvador, Espanha, Guatemala, México, Panamá, 
Peru, Peru, Portugal, República Dominicana e Uruguai). 
 
Para Mariano Jabonero, a criação da rede é mais um passo "para conseguir uma Ibero-
América mais justa e equitativa, valorizando a paz, a convivência, a democracia, a cidadania 
inclusiva e a justiça através da cooperação na educação", valores que, em suas palavras, 
estão em consonância com o Instituto de Educação em Direitos Humanos e Democracia da 
OEI, criado em 2014, em Bogotá, e que será um instituto fundamental nas atividades da 
rede. Com sua implementação "contaremos com cidadãos mais comprometidos, 
tolerantes e solidários", acrescentou. 
 

http://oei.org.co/idedh/
http://oei.org.co/idedh/
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Por sua vez, Francisco Oliva, destacou a perspectiva do projeto ao unir dois conceitos-
chave nas sociedades: direitos humanos e educação. "É importante refletir sobre os direitos 
humanos, mas acima de tudo é importante educar em direitos humanos". O reitor da UPO 
explicou como a pandemia precipitou a revolução 4.0, "uma grande revolução que vai mudar 
o perfil da sociedade civil e para a qual temos que estar preparados". Precisamos de uma 
ética cívica compartilhada pela sociedade e a educação dos jovens neste sentido é 
essencial", enfatizou.   
 
A OEI e a UPO têm trabalhado em conjunto para dar um impulso à educação com uma 
abordagem de direitos humanos na região. Desta forma, nesta segunda-feira assinaram um 
acordo de cooperação para a criação da Cátedra Ibero-Americana de Educação em Direitos 
Humanos e Cidadania Crítica para o Desenvolvimento Sustentável, dentro da qual a rede 
está inserida, e que desenvolverá atividades de capacitação especializada nesta área. 
 

Sobre a Organização de Estados Ibero-americanos (OEI) 
 

Sob o lema "Fazemos a cooperação acontecer", a Organização dos Estados Ibero-
Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura (OEI) é, desde 1949, o primeiro 
organismo intergovernamental para a cooperação Sul-Sul no espaço ibero-americano. 
Atualmente tem 23 Estados membros, contando com 18 escritórios nacionais, além 
da Secretaria-Geral sediada em Madri.  
 
Com mais de 500 convênios ativos com entidades públicas, universidades, organizações da 
sociedade civil, empresas e outras organizações internacionais, a OEI representa uma das 
maiores redes de cooperação da Ibero-América. Entre seus resultados, contribuiu para a 
redução drástica do analfabetismo na Ibero-América, alfabetizando e proporcionando 
educação básica a aproximadamente 2,3 milhões de jovens e adultos, bem 
como formação para mais de 100 mil professores ibero-americanos.  
 

Sobre a Universidade Pablo de Olavide  
 

A Universidade Pablo de Olavide, de Sevilha, é uma universidade pública comprometida 

com o ensino de qualidade em conhecimentos e valores capazes de transformar 

positivamente a sociedade em que está inserida. Criada em 1997, estende-se pelo território 

de um único campus saudável e sustentável, onde oferece uma ampla gama de cursos de 

graduação e dupla graduação, assim como mais de 50 programas oficiais de pós-graduação 

do mais alto nível e competitividade, com uma oferta crescente de formação bilíngue.  

É a primeira universidade da Espanha com todos os seus centros de estudos de graduação 

certificados pelo programa AUDIT da Agência Nacional de Avaliação da Qualidade e 

Credenciamento (ANECA). Sua metodologia de ensino é reconhecida pelos excelentes 

https://oei.int/
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resultados em desempenho acadêmico e pelos dados que revelam as menores taxas de 

abandono escolar da Andaluzia. A UPO também se caracteriza por ser uma universidade 

internacional, com presença em mais de sessenta países e com um vínculo especial com a 

América Latina. Sua abertura e dados de mobilidade consolidam uma filosofia de progresso 

e tolerância baseada no conhecimento do outro e no olhar plural e diversificado para o 

mundo. 

 


