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em todo o mundo!

Educação e Liderança na tradição Wesleyana e Metodista 



Raízes fortes e longa tradição
A educação é parte integrante do Movimento Metodista liderado por John
Wesley e Charles Wesley na Inglaterra do século 18. A Escola de Kingswood foi
a primeira escola metodista, fundada por John Wesley em 24 de junho, 1748, 
e existe ainda hoje. A educação metodista desenvolveu-se significativamente,
representada hoje por cerca de 800 instituições membros da IAMSCU em 80
países. 

A tradição de educação Wesleyana e Metodista une o conhecimento à piedade
vital. Nessa tradição, o ensino e a aprendizagem devem ter uma ênfase social.
Educação é a chave para erradicar a escravidão, a pobreza, a fome, o
analfabetismo, o desemprego e muitas outras formas de opressão em todo o
mundo. Educação é a chave para promover a paz, o desenvolvimento e o bem-estar.

A História da IAMSCU
A IAMSCU foi criada durante a 16ª Conferência Mundial Metodista em Singapura em Julho de 1991, uma
iniciativa importante na promoção da integração, internacionalização e cooperação inter-institucional no
âmbito da educação metodista. Seus objetivos são aumentar a disponibilidade de oportunidades
educacionais em todo o mundo, melhorar a qualidade da educação, e permitir que as instituições de ensino
de tradição Wesleyana e Metodista colaborem com o desenvolvimento de um entendimento comum e atuem
em projetos conjuntos.

A estrutura da organização consiste na assembléia, o conselho de administração e diretores executivos
(Presidente, Vice-Presidente e Secretário / Tesoureiro). O conselho diretor é composto por membros da África,
Ásia, Europa, América Latina e América do Norte. Reuniões são realizadas anualmente para orientar e
aprovar os programas planejados e promover atividades apoiadas pela associação. A assembléia reúne-se a
cada três anos, durante a Conferência IAMSCU, o evento mais importante da associação.

Dimensão global da Educação Metodista
No século 21, a IAMSCU tem promovido iniciativas importantes para promover a educação metodista no
âmbito global, regional e nacional.

• Globalmente, a IAMSCU integra todas as redes de instituições de ensino
relacionadas com as tradições Metodista e Wesleyana. A IAMSCU está
associada ao Conselho Metodista Mundial (WMC) e seu Comitê de
Educação.

• Ao nível regional, a IAMSCU trabalha com a Associação Africana de Instituições Metodistas de Ensino
Superior (AAMIHE), Associação Africana das Instituições Teológicas relacionadas à Igreja Metodista Unida

(AAUMTI), Associação Ásia-Pacífico de Instituições Educacionais
Metodistas (APAMEI), Associação Filipina de Escolas, Faculdades,
Universidades e Seminários Metodistas (PAMSCUS), Rede de Escolas
Teológicas Metodistas na

Europa (MTSE), Associação Latino-Americana de Instituições
Metodistas de Educação (ALAIME) e, na América do Norte, a
Associação de Escolas de Teologia Metodista Unidas (AUMTS) e
Associação Nacional de Escolas e Faculdades da Igreja Metodista
Unida (NASCUMC).

• Ao nível nacional, existem muitas associações dentro dos países específicos, tais como a Associação
Nacional de Escolas e Faculdades da Igreja Metodista Unida (NASCUMC) nos Estados Unidos, o Instituto
Metodista de Serviços Educacionais (COGEIME) no Brasil, e várias associações na Argentina, Bolívia,
Inglaterra, Quênia, Coreia, Libéria e muitos outros países. 



Liderança Global
Desde a sua criação, IAMSCU teve três presidentes:
• Dr. Roger W. Ireson (EUA), eleito em Singapura, em 1991, liderou a associação de 1991 a 2002. Ao concluir

seu mandato em setembro de 2002, recebeu o título de Presidente Fundador Emérito da IAMSCU.
• O segundo presidente foi o Dr. Rukudzo Murapa (Zimbabwe). Eleito pelo Conselho Diretor em reunião

realizada em Oslo, Noruega, para o período de 2005-2008.
• O terceiro presidente foi o Dr. Ted Brown (EUA), que assumiu o cargo em julho de 2008, durante a 

5ª Conferência da IAMSCU realizada em Rosario, Argentina.
• O quarto e atual presidente é o Dr. Márcio de Moraes (Brasil), eleito em Maio de 2014, na 7ª Conferência da

IAMSCU realizada em Hiroshima, Japão.

Muitos líderes em educação Metodista e Wesleyana e têm estado envolvidos na liderança da IAMSCU e
oferecido apoio às suas atividades. Eles incluem a Dra. Kim Cape (EUA), Dr. Ken Yamada (EUA / Japão), 
Dr. Almir de Souza Maia † (Brasil), Dr. Masanobu Fukamachi (Japão), Dr. Manfred Marquardt (Alemanha), 
Dr. Elizabeth Charles (Índia), Dr. Amós Nascimento (Brasil), Dr. Ovidio Torres † (Argentina), Dr. Bae Lee Jong
(Coréia), Dr. Gerald Lord (EUA), Principal Bradley Fenner (Austrália), Dr. Jerome King Del Pino (EUA) e muitos
outros.

Membros da IAMSCU 
Existem mais de 800 escolas, colégios, seminários teológicos e universidades em cerca de 80 países que
participam da IAMSCU. Entre eles estão a Duke University (EUA), Africa University (Zimbabwe), Emory
University (EUA), Aoyama Gakuin University (Japão), Universidade Metodista de São Paulo (Brasil), Reutlingen
Theologische Hochschule (Alemanha), Kenya Methodist University (Quénia ), Westminster School (Austrália) e
Yonsei University (Coréia).

Atividades da IAMSCU
Como parte de seu serviço à educação, a
IAMSCU promove as seguintes atividades:
• Reuniões, workshops e conferências
• Diretório Internacional de Instituições
• Rede de Direitos Humanos
• Intercâmbio de Docentes e Funcionários
• Apoio Institucional e Assistência Técnica
• Rede Metodista de Intercâmbio Estudantil Internacional (MISEN)
• Captação de Recursos e Oportunidades de Voluntariado
• Outros Programas

Reuniões, Eventos e Conferências da IAMSCU
A conferência da IAMSCU ocorre a cada três anos com a participação de educadores de todo o mundo.
Sempre se discutem temas de relevância para a educação global. Desde a sua criação, a associação 
organizou oito conferências:

• 1996: A 17ª Conferência Mundial Metodista, Rio de Janeiro, Brasil
• 1998: Kingswood School, Londres, Inglaterra
• 2001: Methodist College, Belfast, Irlanda do Norte
• 2005: Westminster School, Adelaide, Austrália
• 2008: Universidad del Centro Latinoamericano, Rosario, Argentina
• 2011: Washington, D.C., EUA
• 2014: Hiroshima Jogakuin University, Hiroshima, Japão
• 2017: Universidad Madero, Puebla, México



(MGEFLD) Fundo Global de Educação 
O MGEFLD baseia-se no princípio da visão compartilhada, responsabilidade compartilhada e
custos compartilhados. O Fundo apoia a educação em
cinco regiões globais: África, Ásia, Europa, América
Latina e América do Norte. Cada região levanta
recursos e os compartilha com programas locais,
sempre pensando globalmente e agindo localmente.

Ensino Superior e Ministério 
A Junta Geral de Ensino Superior e Ministério (GBHEM) da Igreja Metodista Unida tem apoiado a
IAMSCU desde o seu início e contribui para a meta de conectar instituições educacionais e igrejas
em todo o mundo, partilhando recursos disponíveis e proporcionando ferramentas para preparar a
novas gerações de líderes metodistas.

Concílio Metodista Mundial  
A IAMSCU é afiliada ao Conselho Mundial Metodista (WMC). Em parceria com o Comitê de
Educação do WMC, promove a educação ao longo da vida por meio de estudos, reflexões, contatos
e intercambio de informações. A IAMSCU reconhece e compartilha a
diversidade de perspectivas nas tradições Wesleyana e Metodistas de
educação e busca uma visão compartilhada de sua missão a fim de
apoiar o ministério educativo das várias igrejas membros do Concílio
Mundial Metodista. Para atingir esses objetivos, a IAMSCU e o
Comitê de Educação promovem ações concretas e eventos em
educação global. Este trabalho envolve pessoas, instituições e
parceirias em todo o mundo. World Methodist Council

Associação Internacional de Escolas, Colégios e
Universidades Metodistas (IAMSCU)
1001 19th South Avenue
Nashville, TN, EUA 37212

Telefone: +1 (615) 340-7399 
Email: iamscu@gbhem.org
Website: www.gbhem.org/IAMSCU


