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Prezados leitores, 

 

Apresentamos neste ano a Edição Especial 2012 da Revista GUAL, que conforme 

previamente planejado, constam dos 15 artigos melhores avaliados no XII Colóquio 

Internacional sobre Gestão Universitária nas Américas. 

Este Colóquio foi realizado nos dias 14, 15 e 16 de novembro de 2012, na 

Universidade Veracruzana, na cidade de Veracruz, no México, com o seguinte tema central: 

Gestão da Internacionalização, da Cooperação e da Cultura na Educação Superior. 

Entre os objetivos do evento, estão: 

 

o fortalecer a interface entre universidades da região, na perspectiva de incrementar 

intercâmbios acadêmicos e culturais; 

o maximizar estudos sistemáticos sobre teorias e modelos de gestão aplicados às 

universidades da América; 

o aprofundar a discussão sobre a vulnerabilidade das instituições universitárias perante 

as crises e mudanças que se produzem nos diversos países das Américas; 

o repensar estratégias de desenvolvimento para o ensino, a pesquisa, a extensão e a 

gestão em universidades americanas. 

 

O evento é o exemplo de uma parceria que deu resultados positivos, de um acordo 

inicial de cooperação que reuniu a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), por 

intermédio do Programa de Pós-Graduação em Administração (CPGA) e do Instituto de 

Pesquisas e Estudos em Administração Universitária (INPEAU), no Brasil, e a Maestria en 

Gestión Universitaria da Universidade Nacional de Mar del Plata (UNMdP), da Asociación 

de Especialistas em Gestión de la Educación Superior(AEGES), na Argentina, em 2000, que 

tem contribuído para o despertar de uma nova visão sobre a universidade nas Américas. 

Em Veracruz, o XII Colóquio contou com a participação de 400 pessoas, tendo 

aprovado 117 artigos dos mais variados temas. A Revista GUAL selecionou, a partir das 

avaliações realizadas, artigos que tratam de financiamento, avaliação, acreditação, gestão de 
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projetos, cursos tecnológicos, igualdade de gênero, didática de ensino, ensino a distância, 

mobilidade acadêmica, orçamento, compromisso e responsabilidade social. 

Esperamos que essa diversidade de resultados de pesquisa contribua para que você 

enriqueça seus conhecimentos sobre a gestão universitária e educação superior nas Américas. 

 

Boa leitura, 

 

Prof. Pedro Antônio de Melo 

Editor-Chefe 

 


