A OUI – NOSSA HISTÓRIA
É em um contexto universitário efervescente, e graças aos esforços conjuntos de toda a
comunidade, que nasceu a Organização Universitária Interamericana (OUI). A história da
OUI não pode ser escrita sem reconhecer de maneira especial a contribuição
determinante do seu fundador, Gilles Boulet.
Professor, reitor universitário e escritor quebequense, Gilles
Boulet se tornou presidente da Université du Québec em 1979.
Durante toda sua carreira, ele desenvolveu um profundo
interesse para a história das civilizações na América latina.
“Eu tinha observado um desconhecimento e uma deplorável
ausência de vínculos entre as universidades da América do Sul
e da América do Norte. Existia um grande potencial de
intercâmbios entre essas instituições que pertenciam a um
mesmo continente e, no entanto, não havia nenhuma
associação que as reunisse. Pensei então que a solução
Gilles Boulet
pudesse ser a criação de tal instituição.”
Presidente Fundador da OUI
Uma serie de encontros confirmaram a necessidade de criar um espaço universitário
comum no continente americano. Com o apoio de vários líderes universitários nascia
então, em 1979, o único organismo que reunia as Instituições de Ensino Superior das
três Américas. Foi no congresso de fundação da OUI, em 1980, na cidade de Québec,
que Gilles Boulet expôs sua visão que até hoje orienta as ações da organização.
Desde então, a missão da OUI tem como objetivo favorecer a cooperação entre seus
membros de um pólo a outro, dando prioridade à inovação através de uma gama de
programas de formação estratégica.

Em 1983 nascia então o Instituto de Gestão e Liderança Universitárias (IGLU). Este
programa visa apoiar os membros da OUI na formação e no aperfeiçoamento de
reitores, vice-reitores e gestionários graças a cursos e seminários de alto nível. Desde a
sua criação, milhares de lideres universitários já participaram de atividades IGLU.
Em 1998, graças a um importante financiamento do governo do Canadá, a OUI
aumentou sua oferta de programas criando o Colégio das Américas (COLAM) que se
tornou logo um espaço de cooperação universitária interamericana. Dirigindo-se
principalmente à comunidade acadêmica, as redes do COLAM se dedicam a
compartilhar os mais recentes avanços em pesquisa e no desenvolvimento de recursos
humanos nas universidades membros da OUI.
A história da OUI foi em seguida marcada pela diversificação da sua oferta de serviços.
Precisamente, em 2008, nasceu o programa CAMPUS, cujo objetivo é de incentivar a
discussão, analisar e pensar sobre o compromisso social das universidades das
Américas. O programa CAMPUS multiplica as oportunidades de colaboração
interuniversitária.
A OUI sempre soube estar à escuta das evoluções sociais e responder às novas
tendências. Por isso, na década 2010, a OUI implantou novos programas a fim de
enfrentar os desafios do século 21.
Em 2011, visando incentivar as mulheres a dialogar sobre perspectivas de gênero e
liderança, lançou a iniciativa “Mulheres Líderes de Instituições de Ensino Superior nas
Américas” (EMULIES) que se concretizou formalmente como programa, no âmbito da
OUI, em 2016. Desde seu lançamento organiza reuniões anuais, formações e fóruns a
fim de desenvolver as capacidades de gestão e de cooperação de mulheres líderes de
Institutos de Ensino Superior (IES).
O Espaço Interamericano de Ensino Superior Técnico e Tecnológico (EIESTEC), por sua
vez, nasceu em 2014 e se tornou o quinto programa da OUI em 2018. A EIESTEC
promove a inovação no ensino superior dando ênfase às últimas tendências do seu
setor.
Desde a sua criação, a OUI se tornou uma referência na comunidade universitária das
Américas, atuando como verdadeira rede acadêmica que oferece serviços de qualidade
a seus membros. Seus esforços se concentram hoje na implementação de iniciativas
estratégicas de alto nível, em missões e programas de desenvolvimento profissional
para oferecer novas oportunidades a suas instituições membros.
A determinação de Gilles Boulet e do seu projeto inspira ainda hoje a evolução da
Organização Universitária Interamericana, mesmo depois de 40 anos após sua criação. E
é através desta rede que nossos 350 membros contribuem a promover esta visão.
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