Retratações e Erratas

Prezados Usuários,
O comitê editorial da Revista Internacional de Educação Superior (RIESup) decidiu após uma revisão
minuciosa dos volumes de 2015 a 2021 corrigir algumas questões de forma e não de conteúdo de alguns
artigos publicados.
A comissão por meio dessa publicação formal faz uma retratação em relação a um texto do dossiê
temático "Internacionalização da Educação Superior no território Iberoamericano" do volume 5, ano
2019, sendo ele o seguinte texto:
GARCIA, P. D.; CLAVERIE, J.; FERNÁNDEZ LAMARRA, N. R. Políticas de internacionalização do
ensino superior na Argentina: promoção da universidade no exterior. Revista Internacional de
Educação Superior, Campinas, SP, v. 5, p. e019045, 2019. DOI: 10.20396/riesup.v5i0.8653861.

Errata
Na seção resumo do dossiê estava inserido o resumo em espanhol e não o texto em português
Onde se lê:
“RESUMO
La internacionalización de la educación superior es un fenómeno cercano en el tiempo,
que ha cobrado mayor impulso hacia finales de la década de los ́80 e inicios de la
década de los ́90 como producto de los cambios devenidos en las economías y sociedades.
En la Argentina,como en la Región, la internacionalización de la educación superior se ha
acentuado en las últimas dos décadas. Esta tendencia se observa en el importante
crecimiento de las actividades que los académicos desarrollan en universidades
extranjeras;un alto número de estudiantes que cursan sus estudios en universidades de
otros países; la multiplicación de programas de educación a distancia; la aparición de
carreras de grado y posgrado con doble titulación; el surgimiento y consolidación de
redes universitarias nacionales e internacionales, entre otros aspectos. En este sentido,
este artículo se propone dar cuenta de los lineamientos,objetivos y estrategias puestas en
marcha por las políticas de internacionalización de la República Argentina en las últimas
décadas, con énfasis en analizar la aplicación del último Programa de Promoción de la
Universidad Argentina.Para ello, se recopila información pública sobre el desarrollo de los
programas vinculados a la internacionalización de la Educación Superiora cargo del Ministerio
de Educación de Argentina.En primer lugar, incluye una síntesis teórica de los debates
contemporáneos en torno a la internacionalización de la educación superior,para luego dar
cuenta de las principales acciones de la política pública en lo que respecta a los alcances y
desafíos aún pendientes”
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Retratações e Erratas
Corrigir para:
“RESUMO
A internacionalização do ensino superior é um fenômeno próximo no tempo, que ganhou mais
força no final dos anos 80 e início dos anos 90, como resultado das mudanças que ocorreram
nas economias e nas sociedades devido ao processo de globalização. Na Argentina e na região,
a internacionalização do ensino superior foi acentuada nas últimas duas décadas. Essa tendência
é observada no importante crescimento das atividades que acadêmicos de universidades latinoamericanas desenvolvem em universidades estrangeiras, o elevado número de alunos que
estudam em universidades de outros países; a multiplicação de programas de educação a
distância; o surgimento de cursos de graduação e pós-graduação com dupla titulação; o
surgimento e consolidação de redes universitárias nacionais e internacionais e de convergência
regional, entre outros aspectos. Este artigo pretende dar conta dos aspectos gerais, diretrizes,
objetivos e estratégias implementadas pelas políticas de internacionalização da República
Argentina nas últimas décadas e, especialmente, busca dar conta de uma forma inovadora de
desenvolvimento da internacionalização: a promoção de as universidades no exterior. O artigo
foi construído a partir da coleta e informação pública sobre o desenvolvimento de programas
vinculados à internacionalização da Educação Superior pelo Ministério da Educação da
Argentina, incluindo uma síntese teórica dos debates contemporâneos sobre o tema. a
internacionalização do ensino superior passa a responder pelas principais ações de política
pública no que diz respeito ao escopo e aos desafios ainda pendentes no campo da
internacionalização do ensino superior no país e, em particular, o Programa para a Promoção
da Universidade Argentina.”
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