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Resumo 
 

O presente trabalho tem como principal objetivo a atualização da Enciclopédia de Pedagogia 
Universitária, a qual teve seu primeiro volume realizado no ano de 2003, tendo como Editora 
Chefe a Prof. Dra. Marília Morosini. Em 2006 foi realizado o II volume da Enciclopedia de 
Pedagogia Universitária: glossário, o qual teve sua publicação on line em 2012. Por ser um 
projeto ligado a Rede RIES – Rede Sulbrasileira de Investigadores da Educação Superior, que 
envolve uma série de IES, conta com a colaboração das seguintes instituições: PUCRS 
(coordenadora), UNISINOS, UFSM e UFRGS. A Enciclopédia consiste em um arcabouço teórico 
que aglutinam verbetes relacionados à Educação, à Pedagogia Universitária com o objetivo de 
ampliar a gama de produção científica na área bem como promover o incentivo aos 
professores/pesquisadores e alunos. Estes verbetes tratam da teoria e história da Educação 
Superior chegando até o âmbito de sua avaliação. A metodologia utilizada consiste em 
pesquisa bibliográfica, de caráter qualitativo, buscando alargar conceitos de verbetes já 
existentes e, se possível, acrescentar novos conceitos que permitam dar uma maior amplitude 
no campo de estudos da Educação e Pedagogia Universitária. A partir da análise de artigos e 
bibliografias que estudam o campo, propondo assim um entrelaçamento de conhecimentos é 
possível prever novas propostas de elaboração e conceituação de novos verbetes e atualização 
dos já existentes. A estrutura da Enciclopédia caracteriza-se pelo agrupamento destes em 
tópicos, ficando a cargo de cada grupo de pesquisadores atualizarem o assunto da sua área de 
conhecimento. Sob este escopo, a Prof. Dra. Marília Morosini encarrega-se  da atualização do 
capítulo referente à Internacionalização da Educação Superior que traz alguns conceitos como 
Globalização, Regionalização, Transnacionalização, Multinacionalização da Educação Superior, 
etc. Embora a pesquisa se encontre em fase inicial já é possível perceber a necessidade de 
acrescentar novos conceitos com a finalidade de dar maior amplitude ao campo de 
conhecimento engendrado pela Enciclopédia, além da necessidade de realizar alterações no 
que tange a organização sumária da Enciclopédia, dividindo-a por temas sem que ocorram 
alterações conceituais.  
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