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SINTESIS CURRICULAR
Nuno Miguel Rodrigues Tavares nació en Caracas

A Universidade Grendal é uma instituição de

(Venezuela) el 15 de mayo de 1970. Es licenciado

ensino e de investigação cosmopolita, sediada em

en Filosofía y maestro en Antropología por la

Miami,

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la

qualidade em todas as áreas da sua atuação e

Universidad

projetada para responder às demandas de uma

Nova

de

Lisboa

(Portugal).

Es

Flórida

(EUA),

comprometida

com

a

también maestro en

sociedade global cada vez mais competitiva.

Arqueología y doctor en Historia por la Facultad

Aqui estudam e fazem investigação estudantes e

de Filosofía y Letras de la Universidad de

professores

Extremadura

transformando-a

(España).

Es

Investigador

del

de

diferentes

numa

latitudes,

instituição

de

ímpar

CEPESE (Centro de Estudios de la Población,

inspiração multicultural, onde se garante, pela

Economía y Sociedad) en Portugal, Profesor

riqueza de perspetivas e contactos, uma abertura

invitado

de corredores para um mundo de oportunidades

de

Historia

de

las

catástrofes

en

Portugal y en el Mundo y de Metodología de la

e desafios profissionais.

Investigación

Somos

Científica

de

la

Universidad

do

entendimento

que,

apenas

uma

Atlántica (Portugal), colaborador del Instituto

universidade de exceção, produz excecionais

Politécnico

alunos e profissionais. Abraçamos, por isso, o

da

Guarda

(Portugal),

Profesor

Asociado Visitante y Representante de la Rectora

desafio de pugnar pelo rigor, pela sobriedade e

de la Universidad Grendal, Inc. (EEUU) para los

pela qualidade do ensino, mas também pela

Asuntos Internacionales en Portugal.

disponibilização de instrumentos que favoreçam

Ha trabajado, realizado trabajos de investigación

a progressão dos estudos ao ritmo que os

e impartido conferencias en instituciones de

estudantes desejem, numa ótica de permanente

Portugal, Angola, España, Brasil y Venezuela. Es

acompanhamento

autor de varios trabajos científicos y coordinador

aconselhamento orientado para o sucesso, em

de un proyecto online de Metodología de la

especial daqueles que, por vicissitudes diversas,

Investigación Científica

não puderam levar a cabo o sonho de concluir as

dos

percursos

e

de

suas formações e avançarem profissionalmente.
Esta é uma oportunidade que, a qualquer título,

Nuno M. R. Tavares, Ph.D.
Professor Associado Visitante da UniGrendal

não se pode deixar escapar
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