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Os Estudos Organizacionais (EO) são um campo de estudos sobre as organizações e os processos de organizar. Na 

América Latina, seu desenvolvimento e consolidação se caracterizam pela heterogeneidade e diversidade, em estreita 

vinculação com a Administração. Com a intenção de criar um espaço de construção conjunta que dê conta da realidade 

dos EO e da identificação de suas características particulares e identitárias, se formalizaram e se concretizaram, em 26 

de setembro de 2018, na Universidade Alberto Hurtado, em Santiago de Chile, uma série de ideias e conversações 

prévias sobre a criação de algum tipo de associatividade sobre os EO na região. 

Posteriormente, em 16 de Júlio de 2019, na Universidade EAFIT, na cidade de Medellín, Colômbia, foi assinada a carta 

de fundação da Rede de Estudos Organizacionais de Latino-América. Com a representação de cinco redes acadêmicas 

da América Latina, três testemunhas, quatro observadores e trinta e três assistentes, se fundou esta rede 

comprometida com a produção científica compreensiva para o estudo dos fenômenos organizacionais na região. A 

REOL assume, como compromisso ético, uma perspectiva crítica, emancipadora e descolonial no campo dos EO, assim 

como o respeito e a defesa da integridade da vida em comunidade. Em sua carta fundacional se definiu a tarefa e o 

compromisso de elaborar os estatutos que definissem as bases, princípios, participação e eleição dos órgãos de 

governo, e a constituição da REOL como uma associação civil. 

É como parte deste processo que os membros da REOL comunicam à comunidade acadêmica que, no dia 8 de setembro 

de 2020, na primeira sessão do Conselho de Direção, foram aprovados os Estatutos da Rede de Estudos Organizacionais 

de Latino-América e, com isso, as políticas de ingresso e as autoridades que terão a responsabilidade de guiar o rumo 

da associação nos próximos anos. O Conselho de Direção, que estará acompanhado por um Órgão Consultivo em 

representação das distintas redes da região, ficou conformado da seguinte maneira: 

1. Presidente: Diego René Gonzales Miranda, Universidad EAFIT, Colombia. Membro da Red de Estudios 

Organizacionales Colombiana. 

2. Vice-Presidente: Guillermo Ramírez Martínez, Universidad Autónoma Metropolitana, México. Membro da Red 

Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. 

3. Secretária Geral: Maria Ceci Misoczky, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasil. Membro da 

Sociedade Brasileira de Estudos Organizacionais. 

4. Tesoreira: Marcela Mandiola Cotroneo, Universidad Alberto Hurtado, Chile. Membro de Minga (Red de 

Estudios Organizacionales de Chile). 

5. Primeiro Membro: Diego Szlecther, Universidad Nacional de General Sarmiento, Argentina. Membro Red de 

Estudios Organizacionales de Argentina. 

6. Segundo Membro: Jorge Alberto Rosas Castro, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. Membro da 

Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales. 

7. Terceiro Membro: Klever Efraín Naranjo, Escuela Politécnica Nacional, Ecuador. Membro da la Red de Estudios 

Organizacionales y Tecnología.  

Convidamos a todas e a todos que queiram conhecer mais dobre a REOL que escrevam ao correio eletrônico: 

reol.red.eo.la@gmail.com.  

Latino-América, 16 de setembro de 2020. 
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