
 

 

 
 
PARA DIVULGAÇÃO IMEDIATA   

 

A Cidade cria as bases da futura BramptonU (BramptonU que será 
construída) 

BRAMPTON, ON (24 de julho de 2020) – Hoje, a Cidade divulgou uma antevisão dos elementos 
estratégicos fundamentais da sua proposta (preview of key strategic elements of its proposal), com 
vista a construir uma universidade plena e acreditada em Brampton. 

No ano passado, a Cidade trabalhou estreitamente com partes interessadas e instituições de ensino 
reconhecidas internacionalmente, como a Ryerson University, University of Guelph-Humber, The 
London School of Economics and Political Science, Queen Mary University of London, D2L e Algoma 
University, com vista a apresentar um plano para a sua própria universidade, BramptonU. Além disso, 
visa propor um modelo novo, célere e inovador para o ensino pós-secundário em Brampton. 

Anunciado na semana passada, o Quadro da Principal Política de Expansão de Capacidades (Major 
Capacity Expansion Policy Framework) da Província atualizado relativo aos colégios e universidades 
de Ontário abre a porta para este género de expansões. 

Brampton trabalha no sentido de preparar uma proposta que será apresentada à Província de Ontário 
no outono: 

• Implementada como uma instituição pública autónoma por uma Lei da Província de Ontário 
(Act of the Province of Ontario), a Universidade de Brampton visa tornar-se numa universidade 
pública totalmente abrangente com cerca de 30 000 alunos em 2040. 

• A comissão de gestão da universidade proposta incluiria os parceiros de ensino atuais, 
membros do governo local, interessados da área empresarial e parceiros do ensino primário e 
secundário. 

• A programação dará preferência aos setores de crescimento essenciais, incluindo 
Transformação Digital, Inovação e Sustentabilidade; bem como o alinhamento com as áreas 
económicas prioritárias da Cidade, incluindo: Fabrico Avançado, Inovação e Tecnologia, 
Processamento de Alimentos e Bebidas, e Ciências da Saúde e da Vida. 

A Cidade continua empenhada em construir os seus relacionamentos a longor prazo com os atuais 
parceiros do ensino pós-secundário, incluindo a Ryerson University, a Algoma University e o Sheridan 
College. Estas instituições continuam a investir e a crescer em Brampton, criando novas oportunidades 
económicas e de ensino. 

De 17 a 19 de agosto, o Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Patrick Brown, os Conselheiros e 
os funcionários municipais participarão virtualmente na Conferência Anual da Associação de 
Municípios de Ontário (AMO) (Association of Municipalities of Ontario). O Conselho continuará a 
defender o financiamento e a colaboração crescente no âmbito de novos projetos para a cidade, como 
a BramptonU. 

Para obter mais detalhes sobre BramptonU, visite www.bramptonu.ca. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbramptonuniversity.azurewebsites.net%2Fupdates%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393814512&sdata=kMByLbe1Y6072gbZnkO8oi8XJmxnP7BxNV6VE5UNx1o%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tcu.gov.on.ca%2Fpepg%2Fmajor-capacity-expansion-policy-framework-july2020.pdf&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393824499&sdata=kagC8zsSJP7aj4B0Zfp9R86vfmOBFxTSQVZa7Mkehkk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.tcu.gov.on.ca%2Fpepg%2Fmajor-capacity-expansion-policy-framework-july2020.pdf&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393824499&sdata=kagC8zsSJP7aj4B0Zfp9R86vfmOBFxTSQVZa7Mkehkk%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bramptonu.ca%2F&data=02%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7Ccecdfba5ece54880224e08d8300e8fca%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C1%7C637312186393824499&sdata=1oRXvQkY5tuer4HovApi9eikeOhQswcoW%2BnueQaXXYQ%3D&reserved=0


 

 

Citações 

«Nos últimos meses, o mercado laboral e o mundo do trabalho mudaram completamente – alargando 
as discussões no âmbito das competências mais requisitadas para o futuro. Sendo uma das cidades 
com o crescimento mais rápido do Canadá, é fundamental que Brampton tenha a sua própria 
universidade autónoma, com vista a promover o nosso talento que é uma parte integrante da 
resiliência e do sucesso da nossa economia, especialmente neste período crítico. Apraz-me que a 
Província reconheça o papel de desenvolvimento decisivo que o ensino pós-secundário desempenha e 
aguardo com expectativa mais discussões relacionadas com a melhor forma de investimos na nossa 
futura força laboral.» 

- Patrick Brown, Presidente do Conselho Municipal (Mayor), Cidade de Brampton 

«Assistimos atualmente em primeira mão à transformação dos modelos tradicionais de trabalho e 
ensino. A nossa proposta relativa à BramptonU baseia-se numa forma nova, inovadora e acessível de 
transmitir educação, em harmonia com este cenário de mudança. Esta solução criada em Brampton 
ajudará a desenvolver o nosso talento, conservando-o aqui como parte integrante da nossa economia 
em crescimento.» 

- Rowena Santos, Conselheira Regional (Regional Councillor), Distritos (Wards) 1 e 5, Cidade de 
Brampton 

«Temos conhecimento que 83% dos residentes de Brampton querem uma universidade de Brampton e 
que 82% dos residentes de Brampton querem programas universitários mais flexíveis. Ouvimos os 
nossos jovens sobre os tipos de aprendizagem e experiências que procuram para se prepararem para 
integrar a força laboral. Reunindo os principais temas que ouvimos e colaborando com instituições de 
ensino reconhecidas internacionalmente, estou convicto de que desenvolvemos uma solução moderna 
que aborda as necessidades reais, preparando os nossos jovens para um futuro bem-sucedido.» 

- Harkirat Singh, Conselheiro Municipal (City Councillor), Distritos (Wards) 9 e 10, Cidade de Brampton 

«Os jovens de Brampton e a reserva de talentos em crescimento são fundamentais para a nossa 
cidade e para o crescimento económico e competitividade da região. A Cidade continua a trabalhar 
estreitamente com as empresas locais, os parceiros de ensino, as partes interessadas da comunidade 
e outros níveis de governos para garantir que o nosso plano para a BramptonU aborda as 
necessidades atuais e as oportunidades futuras dos nossos empregadores e força laboral.» 

- David Barrick, Chief Administrative Officer (Diretor Administrativo), Cidade de Brampton 
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Atualmente uma das cidades com o crescimento mais rápido do Canadá, Brampton acolhe 650 000 pessoas e 70 000 
empresas. As pessoas estão no centro de tudo o que fazemos. Somos motivados pelas nossas comunidades diversificadas, 
atraímos o investimento e iniciamos uma viagem que nos incentiva a liderar uma inovação tecnológica e ambiental. 
Estabelecemos parcerias em prol do progresso para construir uma cidade saudável, que seja segura, sustentável e próspera. 
Fique em contacto connosco no Twitter, Facebook, e Instagram. Saiba mais em www.brampton.ca. 
 
 
 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://twitter.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=Frde/iyG9qvK86uud6jkmOx8WZnwPXnPn6j3VYQetio=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.facebook.com/CityBrampton&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871871509&sdata=k8cBMBTgYDcaYWlBM/e8dyZEnTRcW9I6dfHo7+AqJO8=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.instagram.com/CityBrampton/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871881518&sdata=6I8t3tQh2UpYC+MuP0vpBhw0YtQ6R5ji35fUGt5y8FU=&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://www.brampton.ca/&data=02|01|Christine.Sharma@brampton.ca|58ad725883124518d6f008d6ce465988|b209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151|0|0|636923198871891527&sdata=3+buEnxiTOhZetS5/uWdvRjCp/4lv9Hc02++fAc3aRg=&reserved=0


 

 

 
 
 

CONTACTO DE IMPRENSA 

Monika Duggal 
Coordenadora, Ligação com a Imprensa e a Comunidade 
Comunicação Estratégica  
Cidade de Brampton  
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
 

 

https://email.fatcow.com/sqmail/src/compose.php?send_to=Monika.Duggal@brampton.ca

