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EDIÇÃO VOLUME 1 - ANO 2007 

Prezados Leitores, 

 

Nesta edição apresentamos sete artigos que procuram promover uma reflexão e 

discussão sobre temas que abordam a gestão e aspectos conceituais das Instituições 

de Ensino superior na América Latina. 

No primeiro artigo os autores Marco Aurelio Navarro, Luis Iván Sánchez 

Universidade Autonoma de Tamaulipas do México, apresentam o tema Cambios y 

retos en la gestión de la evaluación por pares académicos en méxico ou Mudanças e 

desafios na gestão da avaliação de pares. O governo mexicano em sua agenda propôs 

um conjunto integrado de políticas e mecanismos destinados a melhorar a qualidade. 

Entre eles, criou uma organização não-governamental com o propósito de realizar 

avaliação externa de alto nível de programas educativos, utilizando-se de um sistema 

de pares acadêmicos. 

O segundo artigo apresenta o tema Gestion, evaluacion y calidad en la 

diversificacion de la educacion superior en america latina ou Avaliação, gestão e 

diversificação da qualidade ensino superior na América Latina, elaborado por Sergio 

Martínez Romo da Universidad Autónoma Metropolitana do México. O autor enfatiza 

algumas características significativas na constituição da Sociedade Acadêmica no 

México, distinto do Estado e da Sociedade Civil. O autor enfatiza a importância da 

participação da sociedade civil na elaboração e gestão política de educação superior e 

por último na produção, promoção e difusão da Ciência e Tecnologia. 

Quanto ao terceiro artigo a autora Débora Ramos T. destaca a Integração das 

redes Universitárias: visão e formas de ação do Instituto Internacional de la UNESCO 

para la Educación Superior en América Latina y el Caribe – IESALC - Venezuela. ou I 

ntegración de las redes universitarias: visión y vías de acción desde el iesalc. O tema 

tem como objetivo propor esforços e ações conjuntas comuns para reforçar a 

mobilidade dos investigadores e especialistas na divulgação científica sobre educação 

superior na América Latina. E também demonstra  a importância na troca de 

conhecimento e experiência entre pesquisadores e estudiosos das redes 

universitárias. Dentro deste contexto considera-se tratar de uma oportunidade 

estratégica para em conjunto elaborar  projetos e iniciativas de cooperação e 

solidariedade na melhoria da qualidade, e promoção da equidade e da pertinência e 

Integração do Ensino Superior (ES) na América Latina. 



Sobre o quarto artigo, foi elaborado por Norberto Fernández Lamarra com  o 

tema Universidade na América latina e Argentina: problemas e políticos e os desafios 

de gestão ou La universidad en america latina y argentina: problemas y desafios 

políticos y de gestión. O autor salientou a visão e perspectiva de como as 

universidades na América Latina e da Argentina tem sérios problemas políticos, de 

planejamento e de gestão, sendo portanto, importantes desafios. Segundo o autor é 

necessário conceber planos e programas relevantes visando reformas profundas na 

sua gestão. Para isso é necessário pensar as políticas de longo prazo com os cenários 

futuros de 20 ou 30 anos, especialmente na educação superior que leva tempo de 

gestação, desenvolvimento, implementação e consolidação. 

Com relação ao quinto artigo, o tema Los desafios da educação superior tem 

como autor o Dr. Augusto Pérez Lindo, da Universidad Nacional de Lomas de Zamora. 

O autor buscou apresentar neste artigo uma visão sobre a Educação Superior na 

perspectiva monodisciplinar, buscando sensibilizar para a importância e os limites do 

conhecimento, bem como baseia-se em princípios orientadores de usos éticos do 

conhecimento. O terceiro é preservar o propósito mais profundo de toda a atividade 

educacional, ou seja, formar um livre indivíduo capaz de manter a solidariedade e a 

criatividade da humanidade. 

Já o sexto artigo é apresentado pelos autores professores Nelson Colossi e José 

Francisco Bernardes, com o tema Transformações globais, crise-mudança em 

instituições universitária: algumas considerações. Trata-se de uma reflexão sobre a 

problemática das mudanças no contexto das instituições universitárias. Tem por 

objetivo formular algumas considerações conceituais para remeter a alguns aspectos 

que merecem análise mais profunda e reflexão. O artigo assume que as 

transformações macrossocietárias afetam o mundo corporativo, exigindo mudanças 

profundas no ambiente organizacional e no comportamento da força de trabalho nas 

organizações em geral. Defende que este processo também ocorre nas instituições 

universitárias e que qualquer alteração macro pressupõe mudanças organizacionais, 

como também nos ideais, crenças e valores do homem. Discute alguns aspectos da 

dicotomia crise e mudança mostrando que fazem parte de um mesmo fenômeno e 

sugere quatro princípios básicos pelos quais uma proposta de mudança na 

universidade poder-se-ia nortear. 

O último artigo apresenta o tema Características distintivas en la gestión del 

servicio educativo ou Características distintas em gestão educacional e teve como 

autor Horacio V. Barreda Tamayo da Universidad Nacional de San Agustín PERU. O 



autor apresenta aspectos da gestão da produção do serviço de educação, que inclui o 

ensino superior considerando ser um processo muito complexo. Segundo o autor tem 

características únicas, o que invalida qualquer tentativa aplicação direta dos modelos 

e teorias de normas de governança corporativa. Para real gestão da educação, ainda 

não há definição clara do perfil de competências dos diplomados. Eles passaram a ser 

os produtos esperados depois de processo de produção de serviços educacionais da 

universidade. No artigo destaca-se algumas características e requisitos para a "estão 

de produção de serviços educacionais que devem estar presentes quando se tenta 

melhorar os resultados da educação. 

Em fim, espera-se despertar nos leitores a importância destes trabalhos sobre 

Gestão Universitária da América Latina. Espera-se que os leitores e gestores possam 

utilizar estas informações para repensar conceitos e práticas desenvolvidas em 

Instituições de Ensino Superior nos Países Latino-Americano. 

 

Agradecemos a todos que colaboraram com esta edição da GUAL. 

 

A todos, uma excelente leitura! 
 


