
 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOVERNO – MENSAGEM DO SECRETÁRIO GERAL EXECUTIVO 

 
 
Há perto de 40 anos agora, a Organização Universitária Interamericana (OUI) se fixou a missão 
de contribuir à transformação das Instituições de Ensino Superior para responder a seus contextos 
sociais e políticos, construindo e criando espaços comuns de cooperação interamericana.  
 
Graças a sua liderança e a seus cinco programas, a OUI se consagra a fornecer os meios 
necessários e uma ampla gama de expertos para implementar estratégias inovadoras de melhores 
práticas e enfrentar os progressos e desafios setoriais. Os programas IGLU, COLAM, CAMPUS, 
EMULIES e EIESTEC reúnem assim cada ano centenas de participantes em torno de temas tais 
como inovação, internacionalização, equidade de gênero, responsabilidade social ou ainda 
gestão organizacional. 
 
A OUI consolida igualmente seu papel de líder ao apoiar diferentes fóruns ou conferências 

temáticas tais como o ciKi ou o MEIN, cujo objetivo é promover a difusão, partilha e conhecimento 

de práticas educativas que são exemplos pertinentes de inovação educativa no ensino superior. 

 
Cada ano, a OUI promove dezenas de eventos, o principal sendo o Congresso das Américas sobre 
Educação Internacional (CAEI), cujo sucesso mundial não tem mais que ser comprovado. Agindo 
como Secretaria do CAEI e reunindo cerca de quarenta membros associados provenientes de 
todos os países do continente, a OUI contribui à sua missão interamericana ao posicionar este 
evento como A referência continental em matéria de networking e de educação internacional, 
oferecendo deste modo aos países membros, assim como às outras regiões do mundo, uma 
tribuna única de intercâmbios.  
 
Bem inserida no seu meio, a OUI hoje congrega mais de 350 membros em todo o continente e 
representa a mais importante rede universitária interamericana. E é conjugando rigor, audácia 
e abertura que a OUI continua de acompanhar seus membros para adaptar-se e enfrentar os 
desafios de amanhã.  
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