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Montreal e Santiago, 12 de janeiro de 2021 

 
 
Prezados membros da OUI, 
 
Neste ano que começamos, antes de tudo, expressamos nossos votos de bem-estar e saúde aos Senhores, a 
seus entes queridos e a todas as equipes de trabalho que integram suas instituições de ensino superior (IES). 
Manifestamos também nossa solidariedade às IES que tiveram que enfrentar difíceis circunstâncias como 
consequência da pandemia e, especialmente, àquelas que sofreram a perda de colaboradores e trabalhadores. 
O ano 2020 significou um período de câmbios e aprendizagem assim como de novas oportunidades para as IES. 
A OUI não foi alheia a estes câmbios e adaptações e tratou de fortalecer seus mecanismos e estratégias para 
responder às necessidades de seus membros.  
 
Neste sentido, e dando resposta às restrições de deslocamento, implantamos, em nível interamericano, o 
Espaço de Mobilidade Virtual no Ensino Superior (eMOVIES) que tem por objetivo oferecer uma alternativa aos 
modelos de mobilidade tradicional, permitindo aos e às estudantes de cursar matérias, em modalidade virtual 
ou a distância, oferecidas por outras IES membros da OUI. Esta iniciativa foi reconhecida pela UNESCO com um 
financiamento que nos permitirá reforçar o impacto do projeto. 
 
Frente à situação atual, consideramos mui importante reconhecer a fidelidade de nossos membros. Por isso, 
anunciamos que estaremos implantando um programa de bolsas para facilitar o acceso às nossas distintas 
atividades formativas. Identificaremos as regiões que de maneira prioritária serão beneficiárias destas bolsas, 
cujos detalhes de postulação serão divulgados numa posterior comunicação. 
 
Por outro lado, dando seguimento às recentes resoluções de nossas reuniões estatutárias de outubro de 2020, 
em relação com o processo de fortalecimento organizacional iniciado desde 2019, ao qual se suma a 
necessidade como Organização de adaptar-se aos câmbios e desafios que o novo contexto exige, anunciamos 
uma reconfiguração dos papéis e funções de alguns membros da equipe, que integram a Secretaria executiva. 
Assim,  

- Fernando Daniels assumirá doravante o cargo de diretor de Planejamento e Desenvolvimento; 
- Leticia Jiménez, o cargo de diretora acadêmica; e 
- Claudia Núñez del Arco, o cargo de responsável de Relações institucionais.  

 
Também, o Relatório do Diagnóstico organizacional apresentado à Assembleia geral deu conta da necessidade 
de diversificar as oportunidades de colaboração com os membros e não limitá-las unicamente à opção de 
converter-se em sedes dos programas. Cabe precisar que nossos eixos temáticos institucionais continuarão 
sendo: Internacionalização, Inovação, Gestão e Liderança e Equidade e Inclusão, inspirados pelos Objetivos de 
Desenvolvimento sustentável e ancorados em nossos programas IGLU, COLAM, CAMPUS, EMULIES e EIESTEC.  
 
Trabalhar bajo estas orientações nos permitirá criar as condições para uma maior participação e integração do 
talento das IES, em alternativas como, por exemplo: i) Instituição anfitriã (virtual ou presencial) de algum 
encontro, estágio ou atividade formativa; ii) Colaboração no desenvolvimento de conteúdos de cursos ou 
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atividades de formação; iii) Participação nos intercâmbios de estudantes/docentes no âmbito do eMOVIES; 
e/ou iv) Participação na produção de projetos de pesquisa em nível interinstitucional. Convidamos todos a 
“levantar a mão” e comunicar-se conosco para manifestar seus interesses particulares. 
 
Recordamos, a título de exemplos, que atualmente temos duas convocações abertas, nas quais podem 
submeter suas propostas de conferências ou apresentações: 

- 2º Congresso EMULIES de Políticas universitárias de Gênero, Interculturalidade e Inclusão, com a 
Universidad Veracruzana e a Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), 9-11 de junho, em 
modalidade virtual; 

- 7º Congresso das Américas sobre Educação Internacional (CAEI), com as redes nacionais educativas do 
Chile (CRUCH, CUECH, CUP, AUR, Vertebral, IESTP e CFTECH), 19-22 de outubro, em modalidade virtual.  

 
As outras atividades de formação, como o Curso IGLU, o DIES ou outros, se encontram detalhadas em nosso 
Calendário de Atividades (acesso na página inicial do nosso site OUI). Somos conscientes de que este ano 2021 
chega com importantes e novos desafios, porem confiamos também que, com a colaboração, comunicação e 
intercâmbio permanente com vocês, nossos fiéis membros e aliados, saberemos manter a pertinência da 
Organização e vivo o espírito interamericano que nos caracteriza.  
 
Finalmente, lhes recordamos que as iniciativas e projetos da OUI podem ser realizados graças a sua ativa 
participação e a sua contribuição financeira. Em tal sentido, nos próximos dias estaremos enviando aos 
membros regulares a fatura da cotização de membro 2021 correspondente a sua instituição.  
 
Muito cordialmente. 
       

                                        
   

Dr. Oscar Garrido                    Dr. David Julien  
Presidente OUI                     Secretário geral executivo 
Reitor, Universidad de los Lagos                  OUI 

https://www.uv.mx/emulies2021pugii/
https://caie-caei.org/
https://oui-iohe.org/pt-br/

