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Desde 2020, as prioridades do ensino superior muda-
ram e voltaram a se concentrar no bem-estar de suas 
comunidades acadêmicas. As tendências globais de 
educação enfatizam a flexibilidade e a amplitude da 
oferta educacional, modelos alternativos de aprendi-
zagem e uso de tecnologias, transformações demo-
gráficas e sustentabilidade ambiental.

Nos próximos anos, a OUI será desafiada a continuar 
a contribuir para a criação de espaços de cooperação, 
adaptando-se a cenários de mudança. O Plano Estra-
tégico aquí apresentado foi o resultado de uma re-

Óscar Garrido Álvarez
Reitor, Universidad de Los Lagos

MENSAGEM DO 
PRESIDENTE

flexão sobre a organização e as tendências globais, 
em estreita consulta com os membros. Estamos 
convencidos de que os objetivos permitirão à OUI for-
talecer sua liderança regional, guiada por seu caráter 
inclusivo, e ser a principal associação de internaciona-
lização para o ensino superior nas Américas.

Gostaria de agradecer aos membros signatários da 
OUI por seu compromisso na elaboração desta pro-
posta e convido todos e todas vocês a se juntarem 
a trabalhar ativamente para a sua realização de for-
ma colaborativa. 

Enquanto ainda estávamos em meio à pandemia e o 
mundo do ensino superior estava em plena agitação, 
nossos membros expressaram seu desejo de que a 
OUI se alinhasse com a agenda internacional de des-
envolvimento sustentável definida para 2030.

Por isso, iniciamos um importante exercício de con-
sulta liderado por nossos órgãos dirigentes e equipes 
de trabalho, com a valiosa colaboração de um Comi-
tê Consultivo com 12 membros de nossas 9 regiões 
e a contribuição de mais de 200 instituições de ensi-
no superior que responderam à chamada através de 
pesquisas e assembleias regionais.

David Julien
Secretário geral executivo da OUI

MENSAGEM DO SECRETÁRIO 
GERAL EXECUTIVO

Tenho orgulho de apresentar, em nome de todas as 
partes envolvidas, este Plano Estratégico OUI 2023- 
2030, que é o resultado de uma reflexão e análise de 
nosso passado organizacional, combinado com uma 
projeção para linhas de trabalho inovadoras e diver-
sificadas, sempre orientadas para as necessidades 
e prioridades de nossos membros. Nossa visão é 
clara: fortalecer a relevância da OUI como principal 
associação para a internacionalização do ensino su-
perior nas Américas.

Convidamos você a se juntar a nós agora!
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Lançamento do primeiro programa emblemático da OUI, 
o Instituto de Gestão e Liderança Universitárias (IGLU).

Assembleia Geral de Fundação da OUI realizada na 
Université Laval.

A OUI está consolidada como uma rede com mais de 
300 membros em 28 países.

Criação do Colégio das Américas (COLAM).

Lançamento do programa CAMPUS.

Primeiro Congresso das Américas sobre Educação 
Internacional (CAEI), Canadá.

Criação do Espaço para Mulheres Líderes de Instituições 
de Educação Superior das Américas (EMULIES).

Primeira edição do Diploma em Internacionalização 
do Ensino Superior (DIES).

Lançamento do Prêmio Interamericano MEIN no 
Ensino Superior.

Consolidação do Espaço Interamericano de Ensino 
Superior Técnico e Tecnológico (EIESTEC).

Estabelecimento do Espaço de Mobilidade Virtual
no Ensino Superior (eMOVIES).

Lançamento do Plano Estratégico 2023-2030.
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Contribuir ao fortalecimento das 
Instituições de Ensino Superior 
(IES), construindo espaços de 
cooperação educacional em 
articulação com seus membros e 
outros aliados estratégicos.

MISSÃO

VISÃO
Ser a principal associação de 
internacionalização do ensino 
superior nas Américas.
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VALORES 
DA OUI

INTERAMERICANIDADE

INOVAÇÃO

INCLUSÃO
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Impulsa o diálogo e a cooperação entre 
os diferentes atores do meio educativo 
superior, reconhecendo suas diferenças 
e semelhanças, para o estabelecimento 
de relações de afinidade e de pertencia 
em nível continental, que conduzam ao 
desenvolvimento da cidadania global e 
do bem-estar de nossas sociedades.

INTERAMERICANIDADE

Promove ambientes colaborativos 
que nutram uma cultura inovadora 
caracterizada pela criatividade, 
a responsabilidade social e a 
implementação de novas propostas 
que geram valor para a transformação 
da sociedade e o desenvolvimento 
sustentável.

INOVAÇÃO

Fomenta a diversidade, equidade e 
solidariedade com instituições de ensino 
superior (IES) de vários perfis e mobiliza 
diferentes grupos sociais, étnicos, 
culturais, de gênero e lingüísticos nas 
Américas,  promovendo a sua integração 
e cooperação para o fortalecimento de 
nossas sociedades.

INCLUSÃO
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

Objetivo 1 
OFERTA 

DIVERSIFICADA

Objetivo 3
CONTRIBUIÇÃO 

AOS ODS

Objetivo 2 
ALIANÇAS 

ESTRATÉGICAS

Objetivo 4 
EXCELÊNCIA 

ORGANIZACIONAL
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Reforçar e diversificar a oferta de produtos e 
serviços que responda às novas tendências e 
às expectativas das IES.

Objetivo 1

OFERTA DIVERSIFICADA

Consolidar os mecanismos de promoção 
dos serviços atualmente oferecidos.

Manter um enfoque educativo que 
garanta a qualidade das atividades 
formativas oferecidas.

Explorar e implementar novos produtos 
e serviços para os membros.

Revisar as tendências e atualizar os 
conteúdos das atividades formativas.

Promover e incentivar a pesquisa 
colaborativa entre os membros.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5
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Fortalecer a colaboração entre membros e com 
sócios externos.

Objetivo 2

ALIANÇAS ESTRATÉGICAS

Sistematizar a informação dos sócios 
externos para identificar oportunidades 
de relacionamento.

Gerar espaços de vinculação interinstitucional 
de nossos membros para o desenvolvimento 
de iniciativas conjuntas. 

Buscar novas alianças 
estratégicas em eixos 
relevantes para a Organização.

2.1

2.2

2.3
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Apoiar as IES no cumprimento de suas metas vinculadas 
com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)

Objetivo 3 

CONTRIBUIÇÃO AOS ODS

Impulsar entre nossos membros o 
desenvolvimento de atividades formativas, de 
pesquisa e intervenção nos ODS em temas de 
interesse comum e com um enfoque colaborativo.

Incorporar o desenvolvimento sustentável 
como eixo transversal em nossas atividades 
e projetos institucionais.

Criar espaços de reflexão e geração 
de propostas para contribuir 
para o desenvolvimento das 
ODS prioritárias no nível das 
Américas e dentro de suas 
regiões.

Promover o papel 
fundamental do ensino 
superior para o sucesso 
dos ODS.

3.1

3.2

3.3

3.4
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Consolidar a eficiência dos mecanismos de gestão de 
recursos e a governança da Organização.

Objetivo 4

EXCELÊNCIA ORGANIZACIONAL

Diversificar as fontes de 
financiamento para o 
desenvolvimento da Organização.

Fortalecer o papel de governança 
e de gestão das Vice-presidências 
(VP) regionais.

Integrar iniciativas para o 
desenvolvimento do talento do pessoal 
ligado à Secretaria geral.

Fortalecer o papel da 
Secretaria executiva como eixo 
articulador da governança e da 
gestão da Organização.

4.1

4.2

4.3

4.4
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