União de Universidades de
América Latina e o Caribe

SOBRE A UDUAL
O que é a UDUAL
A União de Universidades de América Latina e o Caribe
é a rede de Instituições de Ensino Superior mais grande,
antiga e consolidada da região. Garantida pela UNESCO
como organismo de assessoria e consulta, agrupa mais
de 200 IES, assim públicas como privadas.
Seus objetivos procuram a integração da América
Latina através da internacionalização do Ensino Superior,
a melhora da qualidade educativa, a difusão do conhecimento e a defesa da autonomia universitária.
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BREVE RESUMO HISTÓRICO
A União de Universidades de América Latina foi formalmente constituída o 22 de
setembro de 1949 sob o pedido do Primeiro Congresso Universitário de América
Latina, acontecido na Universidade de San Carlos de Guatemala.
Desde 1959 se propôs que as funções poderiam ser: promover, afirmar,
fomentar e melhorar as relações entre as universidades de América Latina
e outras instituições e organismos culturais; coordenar, orientar e unificar
as estruturas acadêmicas e administrativas das universidades associadas; e
promover o intercambio acadêmico, assim de professores e alunos, como de
pesquisadores e graduados, além da criação e divulgação de diversas publicações que facilitaram a comunicação, o entendimento e a convivência entre as
universidades afiliadas.
Entre 1940 e 1980 muitos países da América Latina experimentaram golpes
de Estado que impuseram governos autoritários e constantes crises económicas
e políticas que afetaram o âmbito universitário da América Latina. Como resposta à intervenção do Estado na vida universitária, a UDUAL se pronunciou a
favor da defesa da autonomia e da libertade de ensino na pesquisa, e condenou
a transgressão dos direitos democráticos.
Desde aquele então se mantém uma defesa permanente da autonomia
universitária. Como resultado das transformações políticas e económicas de
América, a partir do 2004 ingressaram como membros titulares as universidades
anglo francoparlantes do Caribe.
Hoje em dia a UDUAL agrupa as universidades e instituições de Ensino Superior nas seis regiões: Andina, América Central, Caribe, Cone Sul, México e o
Brasil.
A Secretaria Geral está localizada na Cidade do México, nas instalações
do Centro Cultural Universitário Tlatelolco, que forma parte da Universidade
Nacional Autônoma de México.
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Missão

Visão

A gestão impulsa políticas acadêmicas e públicas que promovem as atividades sustantivas das IES, considerando sua ligação como
a chave nas diferentes realidades regionais,
a fim de que sejam un fator estratégico no
desenvolvimento sustentável, democrático
e inclusivo.
A partir da ideia de eixo de que a Educação é um bem público que se ocupa das
afiliadas segurarem processos de internacionalização do Ensino Superior, se logrou que
fora mais acessível e pertinente.
Respetando as particularidades das suas
afiliadas se estimula um contato benéfico que
leva, através das experiências, projetos e situações vitais, reafirmar nosso Ensino Superior
nos seus valores principais e gerar o conhecimento que ofereça soluções aos problemas
dos povos da América Latina e o Caribe.

Desde sua fundação como a rede de Ensino
Superior mais grande de América Latina e o
Caribe, a UDUAL defende, fortalece e promove
o exercício da autonomia universitária, considerando a diversidade e a pluralidade das
regiões e as Instituições de Ensino Superior
(IES).
Serve como interlocutora entre as IES
afiliadas, os governos, a sociedade e suas
organizações, para facilitar o trabalho cooperativo, impulsar políticas públicas e atingir
um diálogo respetuoso, construtivo e eficaz.
Presta atenção e é ativa ao respeito do
itinerário de sua tradição, um passado perpetuamente aberto à revisão, ao presente, aos
traços atuais –interculturalidade, equidade
de gênero, educação em linha, sociedade
digital– e, é claro, ao seu futuro fundado, dia
com dia, em um ambiente de paz, solidariedade e inteligência.
Trabalha desde as perspectivas de cooperação internacional que são transversais com
as IES e que formam parte da sua aliança. Seu
propósito se relaciona intrínsecamente com
os níveis de trabalho universitário para criar
laços de melhora com as redes de América
Latina e do mundo, e com as sociedades da
América Latina e o Caribe.
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FUNÇÕES SUBSTANTIVAS
Defesa da autonomia universitária
Defende a autonomia universitária, a liberdade de ensino, de pesquisa e de
gestão institucional, a relevância social, a transparência e a responsabilidade
do dinheiro. A autonomia é parte de uma agenda social dos povos que garante
o direito humano à educação, à liberdade de pensamento e de ensino, à igualdade de gênero, ao respeito pelo meio ambiente, à afirmação da pluralidade e
à diferença, a interculturalidade e a descolonização do conhecimento.

Integração das universidades de América Latina
e o Caribe
Se tem o foco na promoção, na afirmação e na melhora das relações entre as
universidades da América Latina e o Caribe, através da participação nos organismos de cooperação e estudo e das publicações e acordos de colaboração.
Propícia às universidades a serem uma ferramenta que ajuda no desenvolvimento social, económico e cultural, assim no seu entorno local como no mais
grande contexto da América Latina e o Caribe.

Internacionalização e cooperação acadêmica
A internacionalização do Ensino Superior favorece, respetando a interculturalidade, a cooperação entre as universidades afiliadas e os organismos internacionais afins com o objetivo de se converterem em ferramentas para o desenvolvimento económico, social, cultural e tecnológico dos países e as regiões.
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Estrutura organizacional
Órgãos da UDUAL
Baseado no Artigo 10 dos seus estatutos, os órgãos da UDUAL são os seguintes:
a) A Assambleia Geral
b) O Conselho Executivo
c) A Presidência
d) As Vice-presidências Regionais
e) A Vice-presidência de Organizações e Redes
f) A Secretaria Geral
g) Os Organismos de Cooperação e Estudo
A Assambleia Geral é o maior órgão de decisão da UDUAL e está conformada
tanto por reitores -ou o equivalente das universidades IES afiliadas como membros
titulares- como por titulares ou representantes das organizações universitárias e
das redes afiliadas à UDUAL.
Como um órgão colegiado a Assambleia Geral dita as orientações e linhamentos que vão ser colocados em funcionamento pelo Conselho Executivo e a
Secretaria Geral. Tem a faculdade de escolher o ou a presidente da organização,
ao secretário geral e aos membros do Conselho Executivo, além de ratificar as
eleções dos vice-presidentes regionais e das Organizações e Redes.
O Conselho Executivo é um órgão delegado pela Assambleia Geral para o governo ordinário da organização. É integrado pelo ou pela presidente da UDUAL, os seis
vice-presidentes regionais e de Organizações e Redes, os membros e o secretário
geral.
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No marco estatutário o Conselho Executivo convoca a realização de assambleias gerais ou extraordinárias e vigia o cumprimento dos acordos das mesmas, apresenta iniciativas e projetos
sobre a organização da UDUAL, revisa o estado financeiro e aprova
as cotas de afiliação, além de mais outras funções estratégicas.
A Presidência da UDUAL vai exercer a representação da organização, vai convocar e presidir as reuniões do Conselho Executivo
e vai vigiar os trabalhos da Secretaria Geral. Da mesma forma, vai
convocar as assambleias regionais ou de Organizações e Redes
para a eleição dos seus respectivos vice-presidentes.
As Vice-presidências Regionais, por serem âmbitos de representação das universidades, são eleitas em assambleias regionais
convocadas pela Presidência e legitimadas pela Assambleia Geral.
Suas funções estão orientadas à promoção da cooperação entre as
universidades de cada região e a procura de soluções, no âmbito
do Ensino Superior, que contribuam no desenvolvimento social,
cultural, económico e tecnológico.
A Secretaria Geral é o órgão permanente a cujo cargo vai
estar a execução das resoluções das Assambleias do Conselho
Executivo e do Presidente, e a administração central da UDUAL.
Os Organismos de Cooperação e Estudo são instâncias que
desenvolvem tanto trabalhos permanentes sobre problemas de
ensino e organização universitária, como de promoção e garantia da qualidade do Ensino Superior em diferentes disciplinas
do conhecimento. São constituídos por reitores e diretores de
departamentos, escolas, faculdades e institutos de pesquisa especializados em Saúde, Ciências Sociais, Direito e Arquitectura.
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Além disso, se reunem professionais que partilham uma
agenda transversal em fórums onde se discutem, entre outros
temas, a atualidade dos currículos universitários e a pertinência
das licenciaturas universitárias.

Redes temáticas
As iniciativas de grupos acadêmicos e organismos universitários e
atores privados, públicos e sociais que dão vida a redes temáticas
de interesse específico nas áreas susbtantivas do Ensino Superior:
pesquisa aplicada, vinculação com o setor produtivo, desenvolvimento económico local, de gênero e diversidade sexual, extensão
cultural e de interesse estratégico regional.
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AFILIAÇÃO
A filiação se compõe de afiliados titulares, universidades públicas e privadas
comprometidas com o projeto de uma educação inscrita nas suas sociedades e sem fins de lucro. Também são membros das redes universitárias
nacionais ou regionais, assim como dum conjunto de agrupações afiliadas,
organismos de cooperação e estudo centrados na forma disciplinaria e nas
redes temáticas que congregam transversalmente atores acadêmicos, institucionais, sociais e não guvernamentais.
Entre os afiliados da UDUAL estão uma diversidade de organizações e
agrupações orientadas a vincular o Ensino Superior com a vida social e a
política pública das áreas sensíveis para a educação, o desenvolvimento,
a equidade económica, a proteção e a preservação do patrimonio do meio
ambiente das nossas sociedades.
Com o fim de cumprir com os artigos 5º e 34º subseção d) dos Estatutos
da União de Universidades da América Latina e o Caribe, estabelecemos os
seguintes requisitos para considerar a afiliação, asociação e permanência das
universidades ou instituições de Ensino Superior, organizações universitárias
nacionais ou regionais e redes da América Latina e o Caribe:
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·
·

O envio de uma carta de postulação, assinada pelo reitor ou, no seu caso,
pelo titular da organização ou rede, para o secretário geral da UDUAL.
No caso de ser uma universidade ou instituição de Ensino Superior, anexar
à carta a seguinte documentação:
▷
▷

▷
▷
▷
▷
▷
▷

▷
▷
▷
▷
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Dados gerais da instituição: estrutura organizacional, número de locais
e principais autoridades.
Copia do instrumento legal que acredite sua constituição, sua personalidade jurídica e sua capacidade de outorgar graus, certificados ou
títulos.
Legislação ou ordem legal que governa à instituição e que precisa incluir
disposições relativas à organização e ao ideário institucional.
Organograma geral da instituição (requisito sugerido).
Plano institucional de desenvolvimento.
Resultado das avaliações internas e/ou externas feitas recentemente.
Dados atualizados do pessoal acadêmico a tempo inteiro e de meio
tempo de acordo ao último grau acadêmico obtido.
Dados sobre o pessoal acadêmico envolvido em atividades de pesquisa com registro de publicações anuais, preferentemente nas revistas
científicas indexadas.
Cifra total da população escolar.
Existência de acordos de colaboração com outras instituições educativas, centros de pesquisa, setores sociais e produtivos.
Programas de bolsas nos que participa a instituição.
Dados institucionais de contato: endereço de cada local, telefone, fax,
e-mail e e-mail da página institucional.

·

Se for uma organização universitária, rede profissional e/o temática de
acadêmicos, anexar à carta a seguinte documentação:
▷
▷
▷
▷

·

Dados gerais da organização universitária ou rede: natureza, princípios
organizacionais, autoridades e/o coordenadores.
Copia da carta ou instrumento legal que acredite sua constituição e
personalidade jurídica.
Legislação, ordem legal ou acordo constitutivo que governa à organização ou rede.
Listado de universidades ou instituições de Ensino Superior, organizações universitárias ou redes afiliadas.

Vão ser membros associados as organizações e redes que cumpram com
os seguintes criterios de docencia, pesquisa, extensão, difusão da cultura
dos seus afiliados e de cooperação entre as instituições que as integram:
▷
▷
▷
▷

Que provem a capacidade jurídica e acadêmica para o exercício das
suas funções.
Que tenham regulamentos gerais de funcionamento.
Que apliquem critérios e procedimientos definidos para valorar o ingresso dos seus afiliados.
Que façam atividades que procurem promover a melhora da qualidade
acadêmica dos seus afiliados.

A documentação vai ser revisada pela Secretaria Geral da UDUAL e alternada
com a Vice-presidência Regional ou de Organizações e Redes que corresponde,
quem vai dispor de um prazo de 7 dias hábeis para elaborar o parecer respectivo.
Mais logo vão se apresentar 3 membros do Conselho Executivo para seu análise
e, no seu caso, sua aprovação, em um prazo total não maior a 20 dias hábeis.
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PROJETOS ESTRATÉGICOS
Conselho de Avaliação e Credenciamento
Internacional (CEAI) ceai@udual.org
O Conselho de Avaliação e Credenciamento Internacional (CEAI) é um organismo colegiado impulsado pela UDUAL, especializado e independente,
conformado por representantes de instituições de Ensino Superior das
seis regiões da América Latina e o Caribe que estabelece a UDUAL.
O CEAI procura melhorar, sistemática e permanentemente, o Ensino
Superior da América Latina e o Caribe através de um modelo de avaliação que considera a diversidade das universidades da América Latina e
o Caribe, cujo conceito de qualidade está ligado à relevância e à responsabilidade social.
O CEAI é uma organização sem fins de lucro que é conduzida com
respeito irrestrito aos processos nacionais de avaliação e acreditação.
Da mesma forma, como parte das suas funções, promove o mestrado
em Gestão da Qualidade no Ensino Superior com o objetivo de formar
avaliadores profissionais.
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Programa Acadêmico de Mobilidade Estudiantil
(PAME) pame@udual.org
O PAME fomenta a mobilidade entre as IES afiliadas. Esse princípio faz referência
a subscrever a mesma quantidade e tipo de cobertura de vagas ofertadas como
instituição de origem. O programa é orientado para estudantes de nível técnico,
grau, mestrado e especialização.

Espaço Comúm do Ensino Superior em Linha
(ECESELI) eceseli@udual.org
O Espaço Comúm de Ensino Superior em Linha (ECESELI) foi criado pela UDUAL, o
Grupo COIMBRA, o Virtual Educa e a OEA no ano 2013 na Universidade de Panamá,
com o objetivo de desenvolver um espaço comúm de oferta educativa virtual que
promova a educação a distância e a aberta, suportadas pelo uso e desenvolvimento de plataformas tecnológicas educacionais.
A criação dos seus principais objetivos e eixos de trabalho, que atendem o
desenvolvimento da oferta educativa para confrontar as novas tendências educacionais, se concentram em:
·
•
•
•
•
•
•
•
•

O acesso e o uso apropriado das Tecnologias Digitais.
A agenda de igualdade de direitos.
Biodiversidade.
Mudança climática.
Desenvolvimento profissional da atividade governamental.
Dinâmica demográfica.
Educação.
Ambiente tecnológico e sociedade de informação.
Segurança e sustentabilidade.
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Mestrados
·
·
·
·

Mestrado em Segurança Alimentar
Mestrado em Gestão de Instituições Educativas Virtuais
Mestrado da América Latina em Gestão Integral do Risco
Mestrado em Mudança Climática e Biodiversidade

MOOC: Gestão integral do risco de desastres
Em coordenação com a Universidade Nacional Autónoma do México, a UNAN
Managua de Nicaragua e a Universidade Nacional Autónoma de Chiriquí de Panamá se desenvolveu o MOOC: Gestão integral do risco de desastres para toda a
comunidade universitária.
Mais informação em: https://es.coursera.org/learn/gestion-riesgo

Webinars UDUAL-ECESELI
A União de Universidades da América Latina e o Caribe (UDUAL), as Redes Universitárias e o Espaço Comúm de Educação Superior em Linha (ECESELI) tem
desenvolvido a série de Seminários Web em redor do impacto nas universidades
sobre a economia, a saúde e a educação derivadas do COVID- 19.
Mais informação em: https://www.youtube.com/channel/UCPwXTXn3zfkKGqYyYg1FRdQ
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Diplomados
Gestão Acadêmica em Instituições de Educação Superior em Linha: Coordenado
pela Universidade de Guadalajara- UDG- Virtual com o objetivo de analisar estratégias e procesos apropriados para a gestão dos processos acadêmicos nas
instituições de Educação Superior em linha.
Informação: http://educacioncontinua.udgvirtual.udg.mx/curso/gestion-academica-en-instituciones-de-educacion-superior-en-linea/
Planejamento e gestão universitária no enquadramento dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável: com o objetivo de reforçar os processos do planejamento e avaliação institucional que permita orientar o sucesso dos objetivos
e metas da sua entidade universitária, e sua correspondente conexão com os
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030. O diploma está se
desenvolvendo em coordenação com a UNAM.
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PUBLICAÇÕES publicaciones@udual.org
Revista Universidades
Universidades é o órgão editorial que tem acompanhado a UDUAL desde seus inícios. É um espaço onde o mundo acadêmico tem derramado suas preocupações,
ideias e discussões. O veículo intelectual sempre aberto ao diálogo direto e que
hoje é uma das características particulares da UDUAL e uma das revistas com mais
eco na região. A partir de 2019 começou seu formato exclusivamente eletronico,
procurando atingir mais e melhores leituras no continente universitário.
Nos trimestres os especialistas em diferentes temas esboçam seus questionamentos sobre o Ensino Superior dentro da seção “Dossier”. Em
“Documentos” apresentamos parte do arquivo da UDUAL, a que
faz parte das memórias da defesa da autonomia universitária.
Da mesma forma, vamos expor regularmente na seção cultural: “Reflexos”, resenhas, reflexões, convocatórias
e uma vida toda de intensidade ao redor
dos motivos acadêmicos, edificando um
discurso enfático dos diferentes intereses
universitários.
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A revista Universidades inclui também uma seção que permite olhar “De longe”
a evolução, a contribuição e o futuro dos modelos educacionais não convencionais; uma outra seção de entrevistas em linha que da “Voz” aos protagonistas da
educação na região, e mais uma “De cojuntura”, que fica atenta aos temas vigentes
que falam de todo o relacionado com o mundo acadêmico.
Em cada entrega nosso emblema é a seção “Plástica”, uma mostra única de
artistas da América Latina que oferecem cordialmente sua obra para as nossas
páginas, já consideradas históricas.

Cadernos de Universidades
A coleção Cadernos de Universidades contém textos que problematizam e abrem
a porta para diagnósticos e propostas prolixas de especialistas no Ensino Superior
da nossa região. De novo cunho, articula e projeta diferentes inquietações que, ao
redor de uma agenda comúm, procuram ser uma visão integral das universidades
da América Latina e o Caribe.

Co-edições
A partir da celebração centenária da autonomia universitária em América Latina
em 2019, o impulso de co-editar livros de grande alcance, junto com uma casa
editorial tão prestigiosa como Siglo XXI Editores, a UNAM, ou a Universidade de
Guadalajara, deu o primeiro passo na UDUAL.
Autonomias sob perseguição é um livro toral feito com as mais prestigiosas
vozes acadêmicas do continente, que desvenda a problemática da autonomia
nas universidades da América Latina toda vez que destaca a necessidade da persistência da lógica no ensino atual e futuro.
O poder da universidade, de Adrián Acosta, é um ensaio histórico-sociológico
que, nos limites do estudo da conformação das primeiras universidades de América, se projetou na força com que, dentro dos preceitos da academia, nasceu um
estrato social mais na sociedade, muito complexo na colonização.
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COMUNICAÇÃO SOCIAL
medios@udual.org

Redes sociais
(Facebook, Twitter, Instagram)
A UDUAL tem muitas janelas de transmissão, entre as quais destacam as redes sociais com suas diferentes linguagens e públicos. O
alcance de Facebook, o dinamismo de Twitter e a originalidade de
Instagram se complementam e são vitais para lograr uma maior
interação com um melhor posicionamento do nosso discurso
institucional.
Por meio de estratégias de comunicação trasmídia, onde as
redes sociais adquerem especial relevância, a UDUAL difunde as
atividades da Secretaria Geral e das universidades afiliadas com
o objetivo de torná-las visíveis regionalmente e mostrar suas
conquistas para novos públicos.
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UDUAL TV
Na UDUAL TV se difundem, através de YouTube, as atividades da
Secretaria Geral e das IES afiliadas. Nos inscrevemos para a rota da
reinvenção da televisão, agora em linha, melhorando a qualidade
dos conteúdos e valorizando com responsabilidade social.
UDUAL TV é uma plataforma audiovisual que difunde a defesa
da autonomia universitária e a internacionalização e integração da
América Latina com uma linguagem que responde à diversidade
cultural da América Latina e o Caribe, e com um conteúdo que
reúne convocatórias, entrevistas, reportagens, fórums documentais de interesse artístico e universitário, entre outros produtos
audiovisuais.

Boletins regionais universitários
De periodicidade mensal, os Boletins regionais universitários são
espaços de difusão das tarefas universitárias da América Latina e o
Caribe. Cada boletim contém uma curadoria das notícias científicas,
culturais e do governo, além de uma guia das suas atividades mais
relevantes.
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ACORDOS
Ao longo da sua história a UDUAL tem assinado acordos de colaboração e Memorandos de compreensão
com organizações multilaterais e de cooperação
internacional, organizações sem fins de lucro e redes
de meios de comunicação. Em esse sentido, destacam os acordos com as seguintes organizações:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
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Corporação Andina de Fomento (CAF)
Secretaria Geral da Comunidade Andina (SGCAN)
Grupo Coimbra de Universidades Brasileiras (GCUB)
Organização Pan-americana de Saúde (OPS/OMS)
Organismo Andino de Saúde-Acordo Hipólito Unanue
Corporação de Televisão das Universidades do Estado Chileno (UESTV)
Instituto da América Latina de Comunicação Educacional (ILCE)
Associação dos Televisores Educacionais e Culturais da Iberoamérica
(ATEI)
Rádio Ibero-americano Universitário (RIU)
Associação Colombiana de Ensino Superior a Distância (ACESAD)

PRÊMIOS
Os prêmios que oferece a UDUAL à trajetória dos acadêmicos que são referentes para a história atual da Educação no
nosso continente, são um incentivo e ao mesmo tempo um
reconhecimento para aqueles que dedicam seu trabalho à
promoção da educação na região.

Andrés Bello

O objetivo do Prêmio Andrés Bello é impulsar a pesquisa e contribuir com a vinculação entre ciências e humanidades no desenvolvimento dos países da região,
premiando a melhor pesquisa de Ensino Superior na América Latina e o Caribe.

Carlos Martínez Durán

O prêmio Doutor Carlos Martínez Durán condecora ao universitário ou à universitária, que seja parte das universidades afiliadas à, cuja trajetória de toda uma
vida tenha contribuído de maneira relevante a promover a integração da América
Latina e a melhora das tarefas universitárias.
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ICONOGRAFÍA
Devido à diversidade das imagens usadas se
faz uma enumeração dos nomes e títulos das
obras.
Capa e contracapa. Impulso de Ernesto Baca.
As seguintes obras de Baca estão, em detalhe,
nas páginas anotadas: Antes de la sombra, pp.
14-15; Krishna, p. 19; Dante, pp. 16-17.
As obras de Manuela G. Romo estão, em detalhe, nas páginas: Sem título, pp. 1, 2, 7 e 8; Sem
título, pp. 5-6; sem título, p. 3; sem título, p. 4 e
sem título, p. 18.
As obras de Génesis Alayón estão, a detalhe,
nas páginas: Banderines 1, pp. 9-11; sem título,
p. 10.
Detalhes da obra de Alejandro Santiago correspondente à coleção 2501 migrantes estão
nas páginas 12 e 13, fotografiadas pelo Federico Chao.

INFORMAÇÃO DE CONTATO
Endereço
Ricardo Flores Magón 1, Nonoalco-Tlatelolco
Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06995, Ciudad de México
Teléfono: (52) 55 5117 2818, ext. 49762

E-mail
contacto@udual.org
enlace@udual.org

