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Un territorio
común
A Fundación Centro de Estudios
Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal
(CEER) é unha entidade sen ánimo de
lucro, constituída polas universidades de
Santiago de Compostela, Vigo, A Coruña,
Porto, Minho, Trás-os-Montes e Alto
Douro, a Xunta de Galicia e a Comunidade
de Traballo Galicia-Norte de Portugal.
Entre as funcións principais desta alianza
inclúense a busca de sinerxias e
complementariedades nos eidos
académicos universitarios da eurorrexión
coa finalidade de reforzar as capacidades
entre as universidades de Galicia e do
Norte de Portugal.
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A comunidade académica do
CEER está constituída polas
universidades de Santiago de
Compostela, Vigo, A Coruña,
Porto, Minho, Trás-os-Montes
e Alto Douro.
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Eurorrexión
do coñecemento e investigación

Dentro do obxecto xenérico fixado para a Fundación, as actividades a desenvolver
centraranse nas liñas básicas seguintes:

01. A promoción, dinamización e

desenvolvemento de investigación
interuniversitaria de carácter
multidisciplinar na Eurorrexión GaliciaNorte de Portugal.

02. A programación de actividades docentes,
sendo o seu obxectivo a formación de
especialistas, así como a formación,
especialización e reciclaxe de profesionais.

Imaxes Universidades:
A Coruña

Santiago

Vigo
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realización de informes e asesoramento
03. Atécnico
en temas de investigación da súa
competencia.

creación de bases de datos e
04. Abibliográficas
e documentais, ao servizo

Minho

da comunidade científica, de carácter
especializado nas áreas de investigación
propias do Centro.

promoción e colaboración na
05. Aorganización
de seminarios, debates,

congresos, reunións científicas e
actividades análogas, incluídas
publicacións científicas ou de divulgación,
referidas á natureza e funcións propias
da Fundación.
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Plan
de acción
O CEER pretende dar visibilidade e
reforzar o papel da Eurorrexión GaliciaNorte de Portugal e considera que a
aproximación das Universidades e do
potencial científico que elas teñen ao
tecido empresarial é un obxectivo
prioritario.
Consciente das políticas e prioridades
definidas no cadro de financiamento
comunitario 2007-2013 o CEER definiu
as súas accións integradas en tres
grandes eixes susceptibles de captación
de orzamentos a nível rexional, nacional
e europeo:

06

07
01.Ade"EmprendeRexión"
coa transferencia
tecnoloxía e en xeral dos resultados

da investigación e do coñecemenento,
envolvendo ás seis Universidades
públicas de Galicia e do Norte de
Portugal.

de Posgrao e Contínua,
02. Formación
captando á atención de alumnado e

recursos humanos en xeral de África e
América Latina, rentabilizando as
experiencias e recursos das seis
Universidades do CEER.

dunha "Eurorrexión do
03.Construción
Coñecemento", proxectando ao CEER
e a Eurorrexión Galicia- Norte de
Portugal nos espazos europeo e
americano, e establecendo enlaces
directos con Bruxelas.

Campus
en Rede
O Campus en Rede é a ferramenta
transfronteiriza creada polo CEER co
obxecto de reforzar a cooperación en
materia de investigación e intercambio
entre as Universidades de Santiago de
Compostela, Coruña, Vigo, Porto, Minho
e Trás-os Montes e Alto Douro. Entre as
súas actividades, orientados á
comunidade universitaria de Galicia-Norte
de Portugal, inclúense os seguintes
servizos:
Web
Revista
Museo Virtual Universitario
Centro de documentación
Grupos de investigación
Cursos e seminarios
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Web
FCEER

VER

A Fundación Centro de Estudos
Eurorrexionais Galicia-Norte de Portugal
(CEER) presenta a súa Web, creada co
obxecto de servir de ferramente telemática
para o intercambio, divulgación e
formación científica da comunidade
académica e estudantes das seis
universidades públicas que forman parte
da Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal.
Xornal electrónico
Centro de documentación
Revista Estudios Eurorrexionais
Axenda electrónica
Museo Virtual Universitario
Democracia electrónica
Oficina de correo virtual
Difusión de blogs
Formación on-line
Grupos de investigación
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Museo
Virtual Universitario

VER

O Museo Universitario Virtual da
Eurorrexión reúne os recursos museísticos
máis destacados das seis universidades
públicas da eurorrexión Galicia-Norte de
Portugal. A través das súas páxinas
dixitais as persoas visitantes poden
acceder a un centro de coñecemento da
cultura científica e histórico-artística
integrado na vida académica de Galicia
e do norte de Portugal.

11
Revista

VER

O CEER crea a Revista Estudios
Eurorrexionais, froito do traballo
colaborativo dun Consello Editorial
conformado por profesores das
Universidades da Coruña e de Trás-osmontes e Alto Douro; e do seu Consello
Científico, onde están presentes un elenco
de destacados membros da comunidade
científica galega e portuguesa, das nosas
seis universidades públicas, amais de
prestixiosas personalidades académicas
internacionais que gustosamente
aceptaron o convite. É unha Revista que
nace o fin de encauzar e estimular a
produción científica centrada por para a
Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal e
con vocación de conseguir a excelencia
e difusión internacional.
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Centro de
documentación

VER

O Centro de Documentación do CEER
está formado por completas bases de
datos relacionadas coa eurorrexión, con
enlaces ás máis destacadas universidades
da eurorrexión e internacionais, centros
de I+D+I, convocatorias públicas de
investigación e seccións que permiten a
descarga das publicacións editadas pola
Fundación CEER.
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Grupos de
investigación

VER

Esta base de dados agrupa ós
investigadores das seis universidades do
CEER e os seus proxectos relacionados
con temáticas da Eurorrexión. Este servizo
permite a localización de departamentos
de interese posibilitando a creación de
redes de investigadores para o
desenvolvemento de proxectos comúns.

Cursos
e seminarios

01.
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Cursos de postgrao transfronteirizos,
mediante módulos que levan aparellados
créditos de libre configuración.

02.

Sesións científicas. Dentro do contexto
do campus transfronteirizo organízanse
sesións científicas (conferencias de
científicos ou técnicos e personalidades
de prestixio).
VER

