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Ementa
O mini-curso focará na temática das influencias internacionais nas políticas de educação
superior. Com os processos de globalização advindos nas últimas décadas do século XX,
a educação e a educação superior se tornaram sensíveis a novas formas de governança
global em que diversas instituições internacionais formularam diagnósticos e sugeriram
estratégias e políticas. Um marco tem sido o Gats (Acordo Geral sobre Comércio e
Serviços) ao considerar a educação superior um serviço a ser liberado ao comércio. No
século XXI essa governança global já inclui ONG´s, Fundações e Empresas.
Contudo, não há uma convergência, nem uma hierarquização entre os modelos regionais,
nacionais e globais, podendo haver coexistência de discursos paralelos ou híbridos. (Dale,
2010).
O mini-curso pretende recuperar algumas perspectivas teóricas que vêm sendo utilizadas
para o estudo das políticas de educação superior que são desenvolvidas em âmbito global,
regional, transnacional ou supranacional, tais como: escalas –global, regional, nacional e
sub-nacional– , regionalismos e regulação –transnacional, nacional e local. Elas
enfatizam as diferenças e ressignificações nos diversos âmbitos (regional, nacional,
institucional, etc.)
Ainda, também é objetivo do mini-curso, mostrar alguns exemplos de políticas ou
estratégias tais como a provisão de educação superior transnacional, assim como as
relativas à qualidade, considerando diversos países e regiões.
A metodologia que será empregada é a de aula expositiva com participação dos
destinatários e com utilização de data show.
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