
A OUI em números

+350 
Instituições

Membros

28
Países

9
Regiões

Fundada em 1980, a Organização Universitária Interamericana
(OUI) é a única associação universitária com presença ativa

nas Américas; seu objetivo é incentivar as instituições de
ensino superior (IES) e as organizações filiadas a participarem
de um espaço comum de colaboração que promova o diálogo,

a reflexão e ação no campo do ensino superior. 

Por meio da sua formação contínua e de sua ampla
variedade de atividades interamericanas e interculturais, a OUI
implementa as melhores estratégias e práticas para enfrentar

os desafios do setor.

www.oui-iohe.org

@ouiiohe OUI-IOHEOUI-IOHE OUI IOHE



Critério de admissão

São membros regulares da Organização as universidades e instituições de ensino superior das Américas, 
reconhecidas pelas respectivas legislações de seus países, que exercem funções de ensino, pesquisa ou 
formação permanente.

Para Membros Regulares 

Apresentar uma solicitação por escrito à
Secretaria-Geral da Organização.

Comprove a validade da sua personalidade 
jurídica através da documentação necessária,
de acordo com as leis do seu país.

Ter a recomendação da Vice-Presidência e/ou 
Conselho Regional.

Desenvolver pelo menos três programas
acadêmicos formais em qualquer nível
de ensino superior, equivalentes aos
reconhecidos pela UNESCO como ensino
superior.

Demonstrar que as regras que regem a IES 
solicitante não são contrárias à Declaração 
de Princípios da OUI e/ou aos Estatutos.

Seja membro de uma associação nacional
em seu país (se houver).

Ter pessoal académico de qualidade, formação
e relevância no que diz respeito ao nível ou níveis
em que participa.

Ter planos de desenvolvimento institucional
e processos de autoavaliação e avaliação 
externa.

Educação e treinamento
para gerentes com taxas
preferenciais

Atividades de formação.
Seminários especializados.
Conferências.
Estágios.
Prêmios Interamericanos.

Acesso a líderes e
especialistas internacionais 

Liderança e Governança.
Internacionalização do Ensino Superior.
Inovação.
Equidade e Inclusão.
Objetivos de desenvolvimento sustentável.

Benefícios de fazer parte da OUI

+ 350 IES instituições do continente americano.
Oportunidades de colaboração continental.
Conexão privilegiada com parceiros 
específicos.

Pertencer a uma comunidade
interamericana de conhecimento

Exclusivo para membros OUI sem custo 
adicional. 
+ de 120 IES, 13 países, 4500 matérias.
Módulo Intercultural disponível para todos os 
alunos participantes.

Acesso ao Espaço de Mobilidade
Virtual no Ensino Superior
(eMOVIES)

Acesso a bolsas OUI e projetos
de financiamento 

Bolsas para atividades de treinamento da OUI.
Bolsas de estudo conjuntas com parceiros da OUI.
Financiamento de projetos de pesquisa.



São centros de pesquisa e associações regionais, nacionais e internacionais.

Para Membros Associados

Centros de pesquisa. Ter uma presença
regional e atividades que contribuam para
o desenvolvimento da OUI.

Associações regionais, nacionais e
internacionais. Que contribuem para
intensificar a presença da IOHE em
seu país ou região e com quem a OUI
está interessada em estabelecer vínculos
de colaboração.

Nosso Portfólio

Diplomado em Internacionalização do Ensino Superior (DIES)
DIPLOMADO EN INTERNACIONALIZACIÓN

DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Este curso de diploma destina-se a equipas profissionais ligadas à internacionalização do ensino superior. 
Dividido em três módulos, concentra seus esforços no desenvolvimento de habilidades de planejamento nas 
áreas de relações internacionais, na criação de estratégias de mobilidade acadêmica e no uso de ferramentas 
proativas para o desenvolvimento do currículo internacional.

Curso "Comunicação e Visibilidade da Produção Acadêmica e Científica"

Programa Interamericano de Formação em Gestão de Ambientes de Inovação (PIFGAI)

Curso “Políticas com Perspectiva de Gênero nas IES”

Curso Virtual IGLU 
Ministrado pelo nosso Instituto de Gestão e Liderança Universitárias (IGLU) desde 1983, este curso fornece 
aos gestores de instituições de ensino superior as ferramentas e conhecimentos necessários para aprimorar 
suas habilidades de gestão nas áreas de planejamento, acadêmicos, recursos, pessoal e de projetos. Através 
dos seus cinco módulos, potencia a capacidade de resposta das equipas às exigências competitivas do 
contexto atual.

O objetivo deste programa é facilitar a apropriação e o desenvolvimento de capacidades de liderança e gestão 
de ecossistemas de inovação que promovam um impacto na economia do conhecimento e na sociedade. 
Contribui para a formação de diretores e gestores de inovação, pesquisadores e funcionários da 
administração pública vinculados ao desenvolvimento de estratégias de Ciência, Tecnologia e Inovação.

Por meio dessa experiência de formação, pesquisadores e acadêmicos poderão conhecer e aplicar diferentes 
ferramentas para otimizar a visibilidade e o posicionamento de sua produção científica e acadêmica. O 
conteúdo, dividido em três módulos, permite desenvolver estratégias de política científica para posicionar sua 
instituição no campo científico-tecnológico.

Este curso resulta da necessidade de repensar o ensino superior como espaço de igualdade e equidade. 
Destinado aos responsáveis   pelas áreas de gênero, o trabalho de três módulos concentra-se no 
desenvolvimento de competências e habilidades para analisar e desenhar políticas de inclusão e igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres nas IES.



Universidades e outras instituições de ensino superior:
Membros regulares

Menos de 5,000 estudantes                         US$ 1,265
Entre 5,000 e 9,999 estudantes        US$ 1,710
Entre 10,000 e 19,999 estudantes        US$ 2,010
Mais de 20.000 estudantes         US$ 2,430

Membros associados

Centros de pesquisa         US$ 795

Associações, federações e outras 
organizações de ensino superiorem
nível regional, nacional e internacional

Custo de adesão (pagamento único)

Para novos membros             US$ 550

Taxas anuais

CAEI CAEICAEI CAEI @caei_caeicaei.caei

O Congresso das Américas sobre Educação Internacional (CAEI) é o 
fórum continental de excelência que reúne os principais atores e 
tomadores de decisão vinculados à internacionalização do ensino 
superior nas Américas para fortalecer contatos, trocar experiências e 
traçar o futuro da cooperação acadêmica na região.

O CAEI é organizado a cada dois anos em um país anfitrião diferente 
em parceria com instituições e organizações de ensino superior 
nacionais, regionais e internacionais, oferecendo uma plataforma a 
partir da qual os desafios e tendências emergentes, bem como as 
boas práticas, podem ser divulgados. relacionadas com a educação 
internacional no continente.

Espaço de Mobilidade Virtual no Ensino Superior (eMOVIES)

Iniciativa de intercâmbio acadêmico virtual que oferece aos alunos a oportunidade de fazer cursos de outras 
instituições membros da OUI, enriquecendo seu processo de formação por meio de experiências de 
mobilidade e internacionalização.

Programa de Bolsas OUI
Formado pela Bolsa Solidariedade e Bolsa Fidelidade, busca fortalecer as instituições de ensino superior 
associadas à OUI, facilitando o acesso às suas atividades de formação mediante a oferta de bolsas integrais 
e parciais.


