APRESENTAÇÃO

O seguinte documento é um breve relatório da gestão acadêmica, executiva e administrativa realizada
pela Direção Geral durante 2010, durante a execução do Plano de Ação 2010-2011 aprovado pela
Assembléia Geral (Sucre, Bolívia, 22 e 23 de março de 2010).

RESUMO EXECUTIVO
A AUIP realizou a gestão acadêmica, executiva e administrativa
necessária para a execução do Plano de Ação 2010-2011 aprovado pela Assembléia Geral em Sucre, Bolívia, em março de 2010.

a universidades associadas à AUIP. Foi finalizada a primeira
fase do Estudo sobre a pós-graduação em Iberoamérica por
meio do qual nossa associação pretende fazer um diagnóstico
das características da oferta de formação pós-graduada nos
distintos países iberoamericanos e foi entregue, às Juntas de
Andaluzia e de Castilla y León, o Prêmio Ignacio Ellacuría à
Cooperação ao Desenvolvimento da pós-graduação em Iberoamérica, reconhecendo assim sua longa trajetória de apoio
à cooperação para o desenvolvimento do ensino de pósgraduação e doutorado em Iberoamérica.

As metas fixadas para 2010-2011, em 31 de dezembro de 2010,
estão sendo cumpridas sem contratempos:




Começaram a ser realizados três das seis missões técnicas
internacionais de assessoria acadêmica para a gestão da qualidade da pós-graduação, previstas; foram entregues os
Prêmios para a Qualidade na sua 5ª edição (Guadalajara, 1ª de
junho), foi convocada a 6ª edição e propiciou-se uma importante reflexão sobre o tema da qualidade da pós-graduação
com as universidades equatorianas.
Foi dada continuidade à gestão das pós-graduações iberoamericanas já colocadas em andamento nos dois últimos anos
(quatro doutorados, um Máster e um Curso de Experto) e em
breve será dado inicio à gestão de dois doutorados mais
em Agro-alimentaçao e em Sistemas inteligentes, assim como
um Curso de Experto em Gestão Universitária que será celebrado no Equador. A AUIP gestionou 416 becas para atividades
de pós-graduação (mobilidade, bolsas de matrícula e estadia),
a maioria por encargo de outras instituições e algumas por
meio do seu próprio orçamento, e oito missões técnicas internacionais de assessoria acadêmica para a gestão, o fortalecimento e a consolidação da oferta de pós-graduação. Cabe
destacar que três universidades espanholas mais, e recentemente, a Universidade Estadual Paulista, do Brasil, decidiram
convocar bolsas de pós-graduação dirigidas, preferentemente,

PROGRAMA



A AUIP conta com uma nova página web, mais autônoma, atrativa, operativa e funcional.



Apesar da crise econômica que afetou a Espanha e a outros
países do entorno iberoamericano, os ingressos por cotas
anuais de associação mantêm-se e, em geral, a saúde financeira da Associação é boa graças ao apoio institucional e
econômicos que continuamos recebendo das Juntas de Andaluzia e de Castilla y León e de muitas das nossas universidades associadas que se vincularam aos programas regulares
de atuação da Associação, bem como usuários ou patrocinadores.



A AUIP, finalmente, graças à confiança dispensada por suas
instituições associadas, continua crescendo qualitativamente
no número de associados, marcando presença nos fóruns
internacionais, assegurando visibilidade corporativa e fortalecendo-se e consolidando-se como a única rede dedicada ao
desenvolvimento da pós-graduação no âmbito iberoamericano.

1. QUALIDADE DA FORMAÇÃO SUPERIOR AVANÇADA
qualidade, em particular, processos para assegurar, reconhecer
e confirmar a qualidade.

Objetivos




Fortalecer os processos de gestão da qualidade que, tanto os
responsáveis dos programas de pós-graduação e doutorado
como a Associação, costumam colocar em prática para melhorar a oferta acadêmica.
Proporcionar reconhecimento internacional àqueles programas
de pós-graduação e doutorado que, no âmbito iberoamericano,
destacam-se por sua excelência e qualidade.

Projeto 1.1. GESTÃO DA QUALIDADE
Metas


Convocar uma reunião técnica internacional sobre qualidade da
formação em pós-graduação em Iberoamérica que permita revisar e compartilhar práticas exitosas em processos de gestão da
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Colocar a disposição das instituições associadas seis missões
técnicas de formação, capacitação, assessoria ou consultoria
internacional para a realização de processos de gestão da qualidade da pós-graduação e do doutorado, por ano.

Logros


A AUIP, conjuntamente com a Universidade Laica Eloy Alfaro de
Manabí, convocou um Seminário-workshop Itinerante Internacional sobre Gestão e Avaliação da Qualidade da Pós-graduação,
com o propósito de examinar as práticas de auto-avaliação e
avaliação externa da qualidade da oferta de pós-graduação. Mais
de cem responsáveis de programas de formação de pós-graduação de Brasil, Colômbia, Chile, Equador, México e Uruguai
reuniram-se em Manta, Equador (16 e 17 de setembro de 2010).

manca, Granada, Valladolid, Pontifícia Bolivariana e Nacional
Autônoma de México.

Projeto 1.2. RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DA
PÓS-GRADUAÇÃO E DO DOUTORADO
Meta


Inauguração do seminário em Manta, Equador

Convocar a 6ª edição dos Prêmios AUIP para a Qualidade da
Pós-graduação e do Doutorado em Iberoamérica.

Logros


Foram entregues os Prêmios AUIP para a Qualidade, correspondentes à 5ª edição, num ato especial convocado no marco do
II Encontro Internacional de Reitores de Universia em Guadalajara, México (1ª. de junho de 2010). O ato foi presidido pelo
Presidente, Sr. Francisco González Lodeiro, o Primeiro Vicepresidente, Sr. Iván Enrique Ramos Calderón e pelo Presidente
Honorário, Sr. David Aguilar Peña.

Workshop de trabalho


Foram enviadas três missões técnicas internacionais de assessoria e consultoria realização e o aprimoramento de processos
de gestão da qualidade da pós-graduação em:
- Universidade Pedagógica Nacional (Bogotá, Colômbia, 14 a 16
de junho de 2010)
- Universidade Santo Tomás (Bucaramanga, Colômbia, 17 a 19
de junho de 2010)
- Universidade Nacional de Catamarca (República Argentina, 30
de agosto a 3 de setembro de 2010).
As equipes de assessores foram formadas graças à colaboração de importantes acadêmicos das Universidades de Sala-
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Impulsionar a formação superior avançada de profissionais, doutores e pesquisadores iberoamericanos mediante estratégias de
cooperação acadêmica internacional, de caráter horizontal
Facilitar a mobilidade de alunos, professores e pesquisadores
entre todas as instituições associadas à AUIP
Estimular a formação de redes temáticas de pesquisa
Contribuir com o aumento da qualidade docente, de pesquisa e
de gestão de professores e responsáveis de programas de pósgraduação e doutorado.

Projeto 2.1. FORMAÇÃO
Metas




Foi convocada a 6ª edição dos Prêmios AUIP 2010-2011. No
dia 29 de dezembro de 2010, encerramento do primeiro prazo
para inscrição de programas, três universidades associadas da
Argentina e da Colômbia tinha postulado já oito programas.

2. FOMENTO DOS ESTUDOS DE PÓS-GRADUAÇÃO E DOUTORADO

Objetivos


Clausura da cerimônia de entrega dos Prêmios AUIP para a Qualidade

Realizar o processo de gestão administrativa e financeira e
fazer o seguimento dos cinco programas de pós-graduação
iberoamericanos postos em prática durante o biênio anterior.





Colocar em prática e realizar a gestão administrativa e financeira de dois programas de Doutorado Iberoamericano entre
universidades do sistema AUIP.
Apoiar a realização de três iniciativas de formação superior
avançada, distintas ao doutorado, na modalidade de pósgraduações iberoamericanos cooperativas.

Logros


Programas Iberoamericanos de Pós-graduação:
Doutorado em Bibliotecologia e Documentação Científica (Universidade de Granada - Universidade de La Habana): Defesa de
tese para a obtenção do:
- Diploma de Estudos Avançados (DEA): Granada (outubro de
2010) e La Habana (fevereiro de 2011).
- Para a obtenção do título de Doutor: 15 alunos, Granada
(dezembro de 2010).
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Para o próximo curso acadêmico já foi aprovada a realização
de dois novos programas de doutorado iberoamericano. O programa em Recursos Naturais, Agricultura e Agro-alimentação
liderado pela Universidade de Almería (Espanha) e o programa
em Sistemas Inteligentes e “Soft Computing” organizado pela
Universidade de Granada (Espanha).

Doutorado em Soft Computing (Universidade de Granada Universidade Central de Las Villas, Cuba):
- 19 alunos defenderam sua tese do DEA (abril, 2010).
- 11 alunos receberam bolsas para realizar intercâmbios de
curta duração (1 a 3 meses) de pesquisa e defender a tese do
DEA nas Universidades de Granada, Córdoba, Pablo Olavide
de Sevilha e Málaga.

Para todas estas iniciativas, independentemente do país onde
sejam realizados os programas, um terço das vagas são reservadas, com bolsa, para alunos procedentes de outros países
iberoamericanos.

Doutorado em Gestão e Conservação do Patrimônio (Universidade de Granada - ISPJAE e Colégio San Jerónimo, Cuba): Todos
os alunos (30) completaram com sucesso o Diploma de Estudos Avançados.
Doutorado em Ciências Básicas (Universidade de Cádiz - Universidade de La Habana):
- Todos os bolsistas implicados já superaram o DEA.

Projeto 2.2. BOLSAS
Metas


- 16 estão em Cádiz (Espanha) realizando a pesquisa experimental da sua futura tese de doutorado.

- 100 bolsas de viagem para facilitar a mobilidade de acadêmicos, alunos e gestores de programas de pós-graduação entre
todas as universidades associadas à AUIP.

Mestrado em Engenharia de Software e Inteligência Artificial
(Universidade de Málaga - Universidade de Ciências Informáticas, Cuba): Terminada a fase de docência. Os alunos estão
desenvolvendo seus projetos finais.
Nestes programas estão implicados mais de 100 alunos cubanos e mais de 25 bolsistas latino-americanos de Argentina,
Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Chile, Equador, México, Nicarágua, Uruguai e Venezuela. Esses bolsistas recebem uma ajuda
que cobre a totalidade dos gastos até o término dos seus
estudos, ou seja, viagens internacionais, matrícula e taxas
administrativas, assim como o alojamento e a manutenção
durante a duração do programa.
Curso de Experto Universitário em Gestão, Avaliação e Direção
de Universidades e Cooperação Internacional, coordenado pela
Universidade de Sevilha:
- Participam 29 dirigentes de universidades cubanas, entre
eles 12 vice-reitores, que já finalizaram a parte letiva do
curso em La Habana.
- 24 realizaram ou estão realizando intercâmbio em universidades andaluzas para comprovar “in situ” o que foi estudado
anteriormente.
- Para culminar este projeto, outros 7 dirigentes cubanos viajarão entre os meses de setembro e novembro com o mesmo
fim. Dado o sucesso conseguido por este programa é provável que ao longo deste ano letivo seja realizada uma nova
edição do mesmo que poderia levar-se a cabo no Equador.

Convocar:

- 280 bolsas de viagem para facilitar a participação de alunos
latino-americanos nos programas de pós-graduação que oferecem as universidades andaluzas.


Colocar a disposição de instituições associadas e não associadas, interessadas em oferecer ajudas e bolsas para facilitar o
acesso de alunos iberoamericanos a programas de pós-graduação, a experiência e capacidade operativa da Associação em
processos de gestão internacional, entendendo que essas bolsas
e ajudas estão dirigidas, prioritariamente, a aspirantes respaldados por instituições membros da AUIP.

Logros


A AUIP convocou e gestionou a concessão de 416 bolsas para
atividades relacionadas com os estudos de pós-graduação e
doutorado, assim:
Bolsas de Mobilidade
- 140 bolsas de 1.400 € cada uma, no marco da colaboração
subscrito com o Conselho Andaluz de Universidades (Secretaria de Inovação, Ciência e Empresa da Junta de Andaluzia).
- 77 bolsas de 1.200 € cada uma, para mobilidade entre todas
as universidades associadas à AUIP. 39 delas financiadas pelo
orçamento geral da AUIP para 2011.
- 6 bolsas de 1.200 € cada uma para 2010, financiadas pela Universidade de Barcelona, para facilitar a participação de alunos
e acadêmicos de universidades da América Latina e do Caribe,
associadas à AUIP, e para realizar cursos próprios de pósgraduação oferecidos na Universidade de Barcelona ou para
o desenho de programas conjuntos com universidades do
âmbito iberoamericano.
Bolsas para a realização de estudos de pós-graduação em
diversas universidades espanholas (Matrícula e outros conceitos):
- 10 bolsas de matrícula (60 créditos) e 3.600 € em espécie, oferecidas pela Universidade de Almería.
- 15 bolsas de 5.000 € cada uma, oferecidas pela Universidade
de Cádiz.

Professores e alunos do Curso de Experto em Gestão
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- 50 bolsas em total, 35 somente de matrícula e 15 com uma
dotação de 2.300 €, além dos gastos de matrícula, oferecidas
pela Universidade de Huelva.

- 30 bolsas em total, 20 somente de matrícula e 10 que cobrem
alojamento e manutenção, além da matrícula, oferecidas pela
Universidade de Málaga.
- 9 bolsas, com una dotação de 4.000 € cada uma, oferecidas
pela Universidade de Cantabria.
- 23 bolsas com uma dotação de 4.500 € cada uma, além da
isenção dos gastos públicos do Máster, oferecidas pela
Universidade do País Vasco e direcionadas a pessoas com
nacionalidade do Brasil, Chile, Peru, Porto Rico e República
Dominicana.
- 5 bolsas com uma dotação de 5.000 € cada uma, oferecidas
pela Universidade Politécnica de Cartagena.
- 17 bolsas com uma dotação de 10.000 € cada uma, financiadas pelas Fundações Universidades de Castilla y León e para
a Cidadania Castellana-Leonesa no Exterior e a Cooperação
ao Desenvolvimento, dirigidas a latino-americanos descendentes de castellanos-leoneses interessados em cursar títulos
oficiais de pós-graduação nas universidades públicas de
Castilla y León.

ARGENTINA
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Universidade de Buenos Aires
Universidade de Mendoza
Universidade Nacional de Catamarca
Universidade Nacional de la Matanza
Universidade Nacional de La Plata
Universidade Nacional de La Rioja
Universidade Nacional de la Patagonia Austral
Universidade Nacional de Mar del Plata
Universidade Nacional de Río Cuarto
Universidade Nacional del Nordeste
BOLIVIA
Univ. San Francisco Xavier de Chuquisaca
Univ. Privada de Santa Cruz de la Sierra
BRASIL
Universidade Estadual Paulista
CHILE
Universidade Austral de Chile
Universidade Autónoma de Chile
Universidade de Concepción
COLÔMBIA
Instituto Politécnico Grancolombiano
Pontiﬁcia Universidade Javeriana de Bogotá
Pontiﬁcia Universidade Javeriana de Cali
Universidade de Antioquia
Universidade de Cartagena
Universidade de Caldas
Universidade Católica de Manizales
Univ. de Ciencias Aplicadas y Ambientales
Universidade de La Sabana
Universidade del Atlántico
Universidade del Cauca
Universidade del Magdalena
Universidade del Quindío
Universidade del Tolima
Universidade del Valle
Univ. Distrital Francisco José de Caldas
Universidade Industrial de Santander
Universidade Nacional de Colombia
Universidade Pedagógica Nacional
Universidade Pedagógica y Tecnológica
Universidade Pontiﬁcia Bolivariana

- 7 bolsas no valor de 5.000 € cada uma, mais as correspondentes taxas de matrícula, para intercâmbio na Universidade
de Cádiz para realizar os trabalhos de pesquisa para a finalização da Tese de Doutorado.
- 2 bolsas de matrícula para cursar o Doutorado em Direito
Penal da Universidade de Granada
25 bolsas para cursar o Máster Universitário Iberoamericano em
Engenharia de Software e Inteligência Artificial da Universidade
de Málaga na Universidade das Ciências Informáticas, em La
Habana. As bolsas são completas e cobrem os gastos de deslocamento internacional, matrícula, seguro médico, alojamento e
manutenção durante a duração do programa.
Além disso, no final de 2010, a AUIP convocou 20 bolsas financiadas pela Universidade Estadual Paulista, Brasil, para cursar
estudos de Doutorado nessa Instituição de Estudos. As bolsas
têm uma dotação de 1.800 reais mensais (aproximadamente
1.050 dólares) durante um tempo máximo de 48 meses.
Estas são as instituições que foram favorecidas com a concessão
de bolsas em alguns dos programas mencionados:

Universidade San Buenaventura
Universidade Santo Tomás
Universidade Simón Bolívar
Universidade Tecnológica de Pereira
COSTA RICA
Universidade de Costa Rica
Universidade Estatal a Distancia
CUBA
ISPJAE
Univ. Central Marta Abreu de las Villas
Universidade de La Habana
Universidade de las Ciencias Informáticas
EQUADOR
Escuela Politécnica del Ejército
Escuela Superior Politécnica del Litoral
Universidade Técnica Estatal de Quevedo
Universidade Técnica Particular de Loja
ESPANHA
Universidade Autónoma de Barcelona
Universidade Complutense de Madrid
Universidade de Almería
Universidade de Cádiz
Universidade de Castilla La Mancha
Universidade de Córdoba
Universidade de Girona
Universidade de Granada
Universidade de Huelva
Universidade de Jaén
Universidade de La Rioja
Universidade de Las Islas Baleares
Universidade de León
Universidade de Málaga
Universidade de Murcia
Universidade de Oviedo
Universidade de Salamanca
Universidade de Santiago de Compostela
Universidade de Sevilla
Universidade de Valencia
Universidade de Valladolid
Universidade de Zaragoza
Universidade del País Vasco
Universidade Internacional de Andalucía
Universidade Pablo de Olavide
Universidade Politécnica de Cartagena

EL SALVADOR
Univ. Centroamericana José Simeón Cañas
MÉXICO
Instituto Politécnico Nacional
Universidade Anáhuac
Universidade Autónoma de Aguascalientes
Universidade Autónoma de Chihuahua
Universidade Autónoma Metropolitana
Universidade Autónoma de Sinaloa
Universidade Autónoma de Yucatán
Universidade de Colima
Universidade de Guadalajara
Universidade Iberoamericana
Universidade Juárez Autónoma de Tabasco
Universidade Nacional Autónoma de México
NICARÁGUA
Univ. Iberoamericana de Ciencia y Tecnología
Universidade Nacional Autónoma de Nicaragua
Universidade Nacional de Ingeniería
PARAGUAI
Universidade Autónoma de Asunción
PERU
Pontiﬁcia Universidad Católica del Perú
Universidade Católica de Santa María
Universidade de Piura
Universidade Nacional Federico Villareal
Universidade Nacional Mayor de San Marcos
Universidade Peruana Cayetano Heredia
PORTUGAL
Universidade de Coimbra
REPÚBLICA DOMINICANA
Instituto Tecnológico de Santo Domingo
Universidade Tecnológica de Santiago
URUGUAI
Universidade de la República
VENEZUELA
Instituto Venezolano de Investigaciones Cientíﬁcas
Universidade Central de Venezuela
Universidade de los Andes
Universidade del Zulia
Universidade Metropolitana
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qualidade da gestão de professores e responsáveis de programas
de pós-graduação e doutorado.

Projeto 2.3. REDES DE PESQUISA
Metas




Apoiar processos de fortalecimento e consolidação de redes
iberoamericanas de pesquisa conformadas pela participação
majoritária de acadêmicos vinculados a instituições associadas
à AUIP.



Editar e colocar a disposição da comunidade acadêmica iberoamericana os resultados do estudo diagnóstico e prospectivo
sobre a pós-graduação em Iberoamérica que foi colocada em
prática no biênio anterior.



Explorar as possibilidades de criar uma revista científica sobre a
pós-graduação em Iberoamérica, em formato eletrônico, e editar
um protótipo ou número de prova.



Convocar a 2ª edição do Prêmio “Ignacio Ellacuría” que premiará
a Instituição que haja se destacado por seu labor de cooperação
ao desenvolvimento da pós-graduação no âmbito iberoamericano.

Promover a formação de duas redes temáticas iberoamericanas
de pesquisa.

Logros




A AUIP promoveu a I Jornada de Constituição da Aliança de Redes
Iberoamericanas em Sustentabilidade e Ambiente (ARIUSA),
impulsionada pela Rede Iberoamericana de Pesquisadores em
Sustentabilidade e Ambiente (Corrientes, República Argentina,
12 a 14 de maio de 2010). As jornadas, acolhidas pela Universidade Nacional del Nordeste, serviram para que seus responsáveis
e gestores expusessem a situação atual em seus âmbitos de
atuação e analisassem alternativas de projetos conjuntos. A
reunião técnica serviu também para realizar a vinculação de
pesquisadores argentinos à Red.

Logros


Foram realizadas oito missões técnicas de assessoria e consultoria internacional para o desenvolvimento e fortalecimento da
oferta acadêmica de pós-graduação. São elas:
- Univ. Estadual Paulista, Brasil (3 a 27 de fevereiro de 2010).
- Univ. de Antioquia, Colômbia (5 a 8 de maio de 2010).
- Univ. de Buenos Aires, República Argentina (18 a 26 de setembro de 2010).
- Univ. Técnica Particular de Loja, Equador (19 a 26 de junho de
2010).
- Univ. Nacional de Engenharia, Nicarágua (14 a 28 de agosto
de 2010).
- Univ. del Valle, Colômbia (6 a 10 de setembro de 2010).
- Univ. de Colima, México (4 a 7 de outubro de 2010).
- Univ. Autônoma de Aguascalientes, México (18 a 22 de outubro de 2010).

A AUIP ofereceu apoio institucional e econômico à Rede PYMES
para celebrar no Brasil (São Paulo, 10 de dezembro de 2010) uma
terceira reunião técnica internacional dos pesquisadores iberoamericanos que formam esta rede.

As equipes de assessores foram formadas graças à colaboração
de distinguidos acadêmicos vinculados às seguintes instituições:
- Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría, Cuba.
- Univ. Autônoma do Estado de México.
- Univ. de Barcelona, Espanha.
- Univ. de Granada, Espanha.
- Univ. de Salamanca, Espanha.
- Univ. Nacional Autônoma de México.
- Univ. Politécnica de Madrid, Espanha.

Reunião Técnica Internacional da RedPymes em São Paulo

A Rede fez sua apresentação oficial perante os assistentes da
cerimônia de entrega dos Prêmios AUIP para a Qualidade da pósgraduação (Guadalajara, México) e, convocados pela Secretaria
Geral Iberoamericana, apresentou, junto com a Fundação para a
Análise Estratégica e Desenvolvimento da Pequena e Media
Empresa- FAEDPYME, os resultados de um macro estudo sobre
a situação atual das mPymes no âmbito iberoamericano (Casa
das Américas, Madrid, 13 de julho de 2010).

Projeto 2.4. FORTALECIMENTO E CONSOLIDAÇÃO
Metas




Convocar ou impulsionar duas iniciativas para a organização e
celebração de seminários, encontros, colóquios ou reuniões
técnicas internacionais cuja temática contribua claramente para o
desenvolvimento da pós-graduação em Iberoamérica.
Colocar a disposição das instituições associadas, pelo menos
duas iniciativas de formação e capacitação, para aumentar a
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Missão Técnica na Universidade Técnica Particular de Loja, Equador


A AUIP uniu-se, como vem fazendo durante dezoito anos, à
celebração da IX Junta Consultiva sobre a pós-graduação em
Iberoamérica (La Habana, 11 a 15 de fevereiro de 2010).





A AUIP assomou-se à convocatória feita pela Rede Colombiana
de Pós-graduações para celebrar em Medellín (28 e 29 de outubro de 2010) um Seminário sobre Tendências da Formação da
Pós-graduação na América Latina e no mundo. Além disso,
convidou a Claudio Rama, ex - Diretor de IESALC-UNESCO, para
falar sobre as tendências de desenvolvimento da pós-graduação
na América Latina e no Caribe. O Diretor Geral compartilhou
com os assistentes as reflexões que a AUIP vem fazendo acerca
dos novos paradigmas de formação de pós-graduação no
âmbito iberoamericano.
Duas edições do Seminário-Workshop sobre Gestão da Pósgraduação, dirigidos pelos Professores Joan Malapeira e Mª
Cristina Sanz (Agência de Pós-graduações, Universidade de
Barcelona) foram oferecidas com sucesso a:

- Quarenta e cinco responsáveis de pós-graduação colombianos convocados na Universidade Simón Bolívar (Barranquilla,
Colômbia, 17 a 19 de fevereiro de 2010).
- Cinqüenta responsáveis de pós-graduação mexicanos, como
uma atividade prévia ao Congresso Nacional de Pós-graduações, convocados em Colima pelo Conselho Mexicano de Pósgraduações - COMEPO (4 a 6 de outubro de 2010). A Agência
de Pós-graduações da Universidade de Barcelona assumiu a
direção acadêmica deste Seminário-Workshop.


O estudo diagnóstico e prospectivo sobre a Pós-graduação em
Iberoamérica que foi realizado no ano passado sob a orientação e coordenação dos acadêmicos Joan Malapeira e Mª Cristina
Sanz, da Universidade de Barcelona, já terminou sua primeira
fase. Os resultados do estudo, em que também participaram
como estimulo e vínculos institucionais os Diretores Regionais
da AUIP, já começaram a difundir e socializar em distintos
âmbitos da comunidade acadêmica iberoamericana. Estão sendo
feitos também gestões necessárias para assegurar financiamento para a segunda fase.



A Direção Geral encarregou um pequeno estudo de viabilidade
da idéia de criar uma revista científica, em formato eletrônico,
sobre a pós-graduação em Iberoamérica. A avaliação inicial que
foi feita não contempla muitas possibilidades de sucesso a médio
e longo prazo devido a limitações de caráter financeiro, operativo
e logístico da Associação para levar a diante essa iniciativa.

Mª Cristina Sanz e Joan Malapeira, coordenadores do seminário, junto
ao Reitor da Universidade Simón Bolívar e ao Diretor Geral da AUIP

PROGRAMA

3. INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO
a nova página web da Associação, tanto em espanhol como em
português.

Objetivos




Manter, fortalecer e consolidar a base eletrônica de informação
e de comunicação da Associação com todas as suas instituições
associadas.



A AUIP encontra-se atualmente em fase de difusão de informação mediante ferramentas que oferece a Web 2.0. Assim, juntamente com a recém estreada Web, foram produzidos sistemas
de melhoria no intercâmbio de informação mediante RSS. Neste
momento contamos com dois canais RSS, um dedicado a Noticias e outro a Bolsas. Com esta ferramenta é possível informar
mais rapidamente além de permitir utilizar as Redes Sociais de
maneira mais eficiente permitindo que a AUIP participe de forma
ativa FaceBook, Twitter e Linkedin.

Publicar ou disponibilizar as memórias dos eventos acadêmicos
realizados diretamente pela Associação ou em colaboração com
outras instituições.

Projeto 3.1. SISTEMA ELETRÔNICO
Metas


Manter um processo continuo de ajuste e atualização da página
web da Associação para tornar-la mais autônoma, atrativa,
operativa e funcional e atender oportunamente à crescente
demanda de informação gerada pelos novos programas de atuação da Associação.



Publicou-se, oportunamente, na web, informação sobre todas
as convocatórias da Associação (bolsas, missões técnicas,
Prêmios para a Qualidade da Pós-graduação) e sobre as atividades acadêmicas que a Associação colocou em andamento ou
promoveu durante este período.



Ampliar a cobertura das ações realizadas pela Associação
mediante a utilização das novas tecnologias de informação e
comunicação.



O seguinte quadro é um breve relato sobre o alcance e impacto
gerado pela página web este ano com relação ao ano 2009:



Potencializar, simplificar e tornar mais eficiente a capacidade de
gestão acadêmica e administrativa.

Logros


Na metade do ano, depois de culminar o processo de desenho
da página criando uma nova e mais atrativa aparência, com melhor acesso aos conteúdos principais, foi colocada em operação

2009

2010

Usuários

106.866

130.287

22%

Visitas

152.620

195.287

28%

Páginas Vistas

481.030

579.181

21%

418

535

28%

Média de visitas diárias

% de mudança
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195.287

página através de sites web de referência, principalmente desde
as universidades andaluzas e desde o portal Universia. Em
segundo lugar (30,83%) se acede através de 15 motores de
busca destacando especialmente Google com 30% de entradas
com relação ao restante. Um dado significativo é que, ainda que
o tráfico direto seja mantido na terceira posição com 25,29%
de entradas, este supõe um aumento de 17,18% sobre o total de
entradas com relação ao ano anterior.

200.000
152.620
150.000

130.287

106.866

100.000
50.000
0
2009

2010

Usuários

Tratando das secções mais visitadas de nossa web deve-se
destacar a que corresponde a Bolsas AUIP (50 % de visitas) onde
se encontram todos os programas de bolsas gestionados pela
Associação.

Visitas

Como se pode ver no gráfico, durante o ano 2010 aumentou o
número de visitas e o número de usuários em 28% e 22%,
respectivamente com relação a 2009. Também o número de
páginas vistas e a média de visitas diárias, aumentaram com
relação ao ano anterior 21% e 28%.

Por países, o maior número de visitas é recebido da Espanha,
seguido por Colômbia e Argentina. Porém, deve-se destacar o
grande aumento de visitas do Peru (70% em relação ao ano
2009) e quase 100% de aumento de visitas desde o Brasil,
provavelmente devido à tradução da página.

Com relação às fontes de tráfico, estas enviaram um total de
195.287 visitas no ano 2010, ou seja:

Projeto 3.2. PUBLICAÇÕES
AÑO 2009

AÑO 2010

% de mudança

Sites web de
referência

72.263
(47,35%)

85.564
(43,81%)

18,41%
(-7,46%)

Motores de
busca

47.256
(30,96%)

60.213
(30,83%)

27,42%
(-0,42%)

Tráfico direto

32.942
(21,58%)

49.392
(25,29%)

49,94%
(+17,18%)

85.564
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0



Boletim Informativo, em formato impresso (4 ao ano).



Memórias de eventos acadêmicos:
Editar, publicar e distribuir, em formato impresso, on line ou em
CD-ROM, diretamente ou em cooperação com outras instituições, as Memórias dos seminários e reuniões técnicas organizadas pela AUIP, durante o biênio.

Logros

72.263
47.256

Metas

60.123
49.392



-as quatro edições trimestrais do Boletim Informativo da AUIP,
em formato impresso,

32.942

2009
Sites web
de referência

- exemplares do Relatório de Gestão 2008-2009 apresentado à
Assembléia Geral ordinária celebrada em Sucre, Bolívia (22 e
23 de março de 2010),
- exemplares do Relatório de Gestão janeiro-outubro de 2010
apresentado à Comissão Executiva realizada em Campinas,
Brasil (5 de novembro de 2010),

2010
Motores de
busca

Tráfico direto

- impressos para a difusão massiva de todas as convocatórias
de bolsas,

Como pode ser observado no gráfico 2, a tendência é parecida
a do ano 2009. A maior parte dos usuários (43,81%) acede à

PROGRAMA

- folhetos com informação completa sobre os programas de
atuação da Associação, em espanhol e em português.

4. GESTÃO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Objetivos


Realizar, fortalecer e modernizar a gestão acadêmica, administrativa, financeira, corporativa e executiva do sistema



Proporcionar processos de recrutamento de novas instituições
e manutenção das já associadas.



Foram editados e distribuídos oportunamente:

Promover a imagem da AUIP na comunidade acadêmica e científica internacional.
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Projeto 4.1. GESTÃO EXECUTIVA, CORPORATIVA
E FINANCEIRA

Metas


Atender a gestão e administração financeira dos:
- Recursos econômicos que a Associação recebe por diversos
meios.

- Projetos especiais, claramente relacionados com a pós-graduação, que instituições associadas e não associadas encomendam à AUIP.


2. Cotas
A quantia gerada por cotas de associação e de vinculação
chegou a 239.525,98 €. A arrecadação de cotas anuais de
associação (221.525,98 €) alcançou 84% comparado com 75%
na mesma data em 2009 e com 66% em 2008.

Preparar, organizar e convocar:
- Duas reuniões ordinárias por ano da Comissão Executiva.
- Reunião ordinária anual da Assembléia Geral.

3. Projetos Especiais

Logros
Gestão Corporativa


Foi notificada oportunamente ao Ministério de Interior (Espanha)
a composição dos novos organismos de representação da Associação para o biênio 2010-2011, de acordo com o disposto pela
Assembléia Geral em sua reunião de Sucre, Bolívia.



Foram convocadas:
- Duas reuniões anuais da Comissão Executiva (Sucre, Bolívia,
22 de março de 2010 e Campinas, Brasil, 5 de novembro de
2010).

Reunião de bolsistas, autoridades da Junta de
Castilla y León e diretivos da AUIP

Fundações Universidades de Castilla y León e para a Cidadania
Castellana-Leonesa no Exterior e a Cooperação ao Desenvolvimento: foi subscrito um novo Convênio de Colaboração com as
duas Fundações para convocar, em 2010, 17 bolsas de 10.000 €
cada uma, dirigidas a latino-americanos descendentes de castellanos-leoneses interessados em cursar títulos oficiais de pósgraduação em universidades de Castilla y León, num total de
170.000 €.
4. Fundo de Previsão
Reunião da Comissão Executiva na UNICAMP, Brasil

O fundo de Previsão foi incrementado da seguinte maneira:
- Por cotas de vinculação: 18.000 €.

- A Assembléia Geral ordinária correspondente ao exercício
2009 (Sucre, Bolívia, 22 e 23 de março de 2010).

- Por cotas anuais de associação (5% do total arrecadado):
11.076 €.
Para um total de: 97.782,18 €.
5. Estados Financeiros
(ver anexo: Resumo de contas anuais)

Projeto 4.2. CONSOLIDAÇÃO DO SISTEMA
Metas


Convocar uma reunião anual de Diretores Regionais.



Auxiliar com apoio logístico e institucional às Direções Regionais
para por em andamento processos de recrutamento de novas instituições associadas e manutenção das já existentes.

Assistentes da Assembléia Geral em Sucre, Bolívia

Gestão Financeira

Logros


1. Subvenções
Renovou-se, para a vigência 2010, o convênio de colaboração
com a Junta de Castilla y León, com uma subvenção de 40.000 €
destinada, quase em sua totalidade, para financiar gastos de
funcionamento da Sede Central e Atividades do Plano de Ação.

A reunião anual de Diretores Regionais em Pamplona (1 e 2 de
julho de 2010), por um amável convite do Sr. Julio Lafuente
López, Reitor Magnífico da Universidade Pública de Navarra.
Nesta reunião foram examinados os avanços e logros conseguidos no Plano de Ação, as linhas atuais de trabalho, os projetos em andamento e a dinâmica de fortalecimento e consoRELATÓRIO DE GESTÃO 2010 9

lidação da própria associação. O tema central da reunião, no
entanto, foi o debate realizado em torno dos resultados do
Estudo sobre a Pós-graduação em Iberoamérica.

Brasil
Universidade Estadual de Campinas
Universidade Federal do Espírito Santo*
Colômbia
Universidade Autônoma do Caribe
Universidade de Ciências Aplicadas e Ambientais
Universidade de San Buenaventura
Universidade Santiago de Cali*
Chile
Universidade Técnica Federico Santa María
Cuba
Universidade de Oriente*
Equador
Universidade Técnica del Norte*

O Reitor da UPNA inaugurando a reunião de Diretores Regionais


México
Universidade Anáhuac Mayab

Quatro novos Diretores Regionais foram designados durante
este período:

Venezuela
Universidade Nacional Aberta*

- Sr. Héctor Cadavid, Vice-reitor Acadêmico da Universidade del
Valle (Colômbia) no lugar da Sra. Martha Cecília Gómez de
García.

*Universidades cujo ingresso não foi efetivado
(assinatura de convênio ou pagamento de cotas).

- Sr. Jaime Álvarez Gallegos, Coordenador Geral de Pós-graduação do Instituto Politécnico Nacional (México) no lugar do
Sr. Luis Humberto Fabila.
- Sr. Oscar Vicente Valdés, ex–Reitor da Universidade Nacional
do Nordeste (Argentina) no lugar do Sr. Adolfo Torres.
- Sr. Francisco José Plaza Martín, Professor da Universidade de
Salamanca no lugar do Sr. Nicolás Rodríguez.

Projeto 4.3. PROJEÇÃO INSTITUCIONAL
Metas


Assegurar a participação da AUIP, através de suas autoridades universitárias, em pelo menos dois eventos internacionais por ano.



Fazer contatos institucionais e formalizar convênios de cooperação com outros organismos internacionais e instituições interessadas no desenvolvimento da pós-graduação em Iberoamérica.

Logros

Recepção na Prefeitura de Pamplona aos diretores
regionais da AUIP


As seguintes instituições foram admitidas como sócios de
número durante 2010:
Argentina
Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Universidade de Mendonza
Universidade Juan Agustín Maza*
Bolívia
Universidade Católica Boliviana “San Pablo”
Universidade Privada del Valle

10 RELATÓRIO DE GESTÃO 2010

O Secretário de Educação da JCyL agradecendo
a concessão do Prêmio Ignacio Ellacuría


Num ato especial realizado no marco do II Encontro Internacional de Reitores convocado por Universia em Guadalajara,
México (1ª de junho de 2010), foi entregue o Prêmio “Ignacio
Ellacuría” à Cooperação ao desenvolvimento da Pós-graduação
em Iberoamérica, outorgado, na sua primeira edição à Secretaria de Educação da Junta de Castilla y León e à Secretaria de
Inovação, Ciência e Empresa da Junta de Andaluzia.

cionar as universidades de todo o mundo com o avanço dos
propósitos das Nações Unidas, especificamente com as Metas
de Desenvolvimento do Milênio. A delegação estará presidida
pelo Presidente e o Vice-presidente Primeiro da AUIP.

A Reitora da Universidade de Málaga representando
a Junta de Andaluzia


A AUIP aceitou o convite de:
- Ministérios de Educação Superior de Haiti e República Dominicana para participar num Fórum de Apoio à Reconstrução
do Sistema de Educação Superior de Haiti (Porto Príncipe, 1 e
12 de maio de 2010). A delegação da AUIP esteve encabeçada
pelo Sr. Rafael Portaencasa Baeza, Presidente Honorário
da AUIP, e pelo Sr. Príamo Rodríguez Castillo, Reitor Magnífico
da Universidade Tecnológica de Santiago e membro da
Comissão Executiva da Associação. A Sra. Pilar Ginés, Coordenadora de Programação, acompanhou o grupo em qualidade de Secretária da Delegação.

Reunião em Porto Príncipe, Haiti

- A Rede Argentina de Pós-graduações em Educação Superior
convidou a AUIP a participar no I Congresso Argentino e
Latino-americano de Pós-graduações em Educação Superior
celebrado na Universidade Nacional de San Luis nos dias 12,
13 e 14 de maio de 2010. O Diretor Geral ofereceu uma apresentação sobre gestão da qualidade da pós-graduação.

Iván Ramos, Vice-presidente Primeiro da AUIP,
e Ban Ki-Moon, Secretário Geral da ONU



A Direção Geral da AUIP assistiu, entre os dias 21 e 24 de julho,
à 15ª Reunião da Rede de Educação Continuada da América Latina
e Europa (RECLA), celebrada em Santo Domingo, República
Dominicana, e organizada pela Universidade Tecnológica de
Santiago dos Caballeros (UTESA). Nesta reunião foram debatidos
temas sobre a importância do ensino virtual no desenvolvimento
da formação continuada na América Latina. Neste contexto, a
Direção Geral entrevistou ao Vice-ministro de Educação Superior da República Dominicana, estabelecendo-se, assim, acordos
que pudessem derivar num programa de bolsas para estudantes de pós-graduação dominicanos que desejem estudar em
outras universidades afiliadas à AUIP. Está sendo aguardada a
confirmação de uma reunião com a Sra. Ministra com a finalidade de concretizar as possibilidades de cooperação.



O Diretor Geral, acompanhado pela Sra. Natalia Lutsak, Diretora
Regional no Equador, visitou a Escola Superior Politécnica do
Litoral, em Guayaquil (27 de junho de 2010) com o propósito de
potencializar as relações de cooperação acadêmica entre a AUIP
e a ESPOL.



A AUIP subscreveu Convênios Específicos de Cooperação para
realização de novos programas de bolsas de pós-graduação
direcionadas a alunos latino-americanos, com a:
- Universidade de Cantabria.
- Universidade do País Vasco.
- Universidade Politécnica de Cartagena.

- Universia convidou a AUIP a participar como organismo internacional não-governamental no II Encontro Internacional
de Reitores celebrado em Guadalajara, México entre os dias 31
de maio e 1ª de junho de 2010.
- O Sr. Félix Faura Mateu, Reitor Magnífico da Universidade Politécnica de Cartagena, convidou a Associação para uma visita
à universidade (8 de julho de 2010) com o objeto de acordar os
termos de referência de uma convocatória de bolsas dirigida a
alunos latino-americanos interessados em cursar estudos oficiais de pós-graduação nessa Casa de Estudos. Participaram
do encontro o Diretor Geral e o Diretor Geral Adjunto.
- A Organização das Nações Unidas convidou a AUIP a participar do lançamento oficial da iniciativa “Impacto Acadêmico”
(New York, 18 e 19 de novembro de 2010) cujo objeto é rela-

O Diretor Geral da AUIP e o Reitor da Universidade de
Cantabria na assinatura do convênio
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COMISSÃO EXECUTIVA
PRESIDENTE
Francisco González Lodeiro
Reitor da Universidade de
Granada, Espanha.
PRESIDENTE ANTERIOR
José Ramón Alonso Peña
Ex-Reitor da Universidade de
Salamanca, Espanha.
PRESIDENTES HONORÁRIOS
David Aguilar Peña
Ex-Reitor da Universidade de
Granada, Espanha.
Ignacio Berdugo Gómez de La Torre
Ex-Reitor da Universidade de
Salamanca, Espanha.
Rafael Portaencasa Baeza
Ex-Reitor da Universidade
Politécnica de Madrid, Espanha.
VICE-PRESIDENTE PRIMEIRO
Iván Ramos Calderón
Reitor da Universidade del Valle,
Colômbia.
VICE-PRESIDENTES
Walter Arízaga Cervantes
Reitor da Universidade Maior, Real
e Pontifícia de San Francisco Xavier
de Chuquisaca, Bolívia.
Daniel Hernández Ruipérez
Reitor da Universidade de
Salamanca, Espanha.

Dídac Ramírez i Sarrió
Reitor da Universidade de Barcelona,
Espanha.

Fernando Jorge Rama Seabra
Reitor da Universidade de Coimbra,
Portugal.

Diego Sales Márquez
Reitor da Universidade de Cádiz,
Espanha.

Príamo Rodríguez del Castillo
Reitor da Universidade Tecnológica
de Santiago, República Dominicana.

VOCAIS
Alicia Alonso Becerra
Reitora do Instituto Superior Politécnico
"José Antonio Echevarría", Cuba.
José Eusebio Consuegra Bolívar
Reitor da Universidade Simón Bolívar,
Colômbia.
Víctor Antonio Corrales Burgueño
Reitor da Universidade Autônoma
de Sinaloa, México
Adelaida de la Calle Martín
Reitora da Universidade de
Málaga, Espanha.
Fernando Ferreira Costa
Reitor da Universidade Estadual
de Campinas, Brasil.
Federico Gutiérrez-Solana Salcedo
Reitor da Universidade de
Cantabria, Espanha.
Sergio Lavanchy Merino
Reitor da Universidade de
Concepción, Chile.
Daniel Peña Sánchez de Rivera
Reitor da Universidade Carlos III,
Espanha.

Marcial Rubio Correa
Reitor da Pontifícia Universidade
Católica del Peru.
Moisés Tacle Galárraga
Reitor da Escola Superior Politécnica
del Litoral, Equador.
Eduardo E. del Valle
Reitor da Universidade Nacional
do Nordeste, Argentina.
Alberto Uribe Correa
Reitor da Universidade de Antioquia,
Colômbia
DIREÇÃO GERAL
Víctor Cruz Cardona.
DIREÇÃO GERAL ADJUNTA
Francisco Martos Perales.
COORDENAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO
Pilar Ginés Sebastián.

DIREÇÕES REGIONAIS
Argentina

Equador

Óscar Vicente Valdés
Universidade Nacional del Nordeste.

Natalia Vlamidirovna Lutsak Yaraslava
Universidade Técnica Particular de Loja.

Brasil

Espanha

Marilza Vieira de Cunha Rudge
Universidade Estadual Paulista.

Mª Teresa García Gutiérrez
Universidade de Sevilha.

Colômbia

José Moure Gil
Universidade Pública de Navarra.

Héctor Cadavid
Universidade del Valle.
Cuba
Julio Castro Lamas
Ministério de Educação Superior.

José Luis Rosúa Campos
Universidade de Granada.
Francisco José Plaza Martín
Universidade de Salamanca.

Mª Cristina Sanz López
Universidade de Barcelona.
México
Jaime Álvarez Gallegos
Instituto Politécnico Nacional.
Peru
Marcial Blondet Saavedra
Pontifícia Universidade Católica do Peru.

