
Interesse pela
formação técnica
Comitiva francesa visita o país para conhecer
experiências no uso de tecnologias para a
formação de professores e sua aplicação no
ensino profissional e gera acordo de cooperação

Rodolfo C. Bonventti

Em pleno Ano da França no
Brasil, que começou em
21 de abril e se estende até
novembro, a programação

de intercâmbio e bom relacionamento
entre os dois países, que envolve um
investimento de quase € 15 milhões, não
vai ficar apenas nas atividades culturais,
esportivas ou comerciais. Encontros e
acordos universitários e científicos tam-

bém movimentam a agenda no Brasil.
Uma delegação francesa, formada

por 24 membros do Ministério da
Educação Nacional da França, da área
de relações internacionais, diretores
de escolas técnicas e professores de
outras instituições ligadas à educação
profissional francesa, visitou o Brasil
em junho último com o intuito de
reconhecer e definir os termos de um

acordo de cooperação entre os institu-
tos federais brasileiros e os liceus de
ofício franceses.

"O objetivo da visita foi escolher as
instituições federais de educação pro-
fissional brasileiras que vão participar
dos primeiros projetos de cooperação
entre os dois países. A França tem mui-
to interesse na experiência brasileira,
particularmente em matéria de gestão
descentralizada e da utilização das tec-
nologias de informação e comunicação
para a formação dos professores, na
sua aplicação ao ensino profissional",
explica Eliezer Pacheco, secretário de
Educação Profissional do MEC.

"Já do lado brasileiro há um grande
interesse pela metodologia e organiza-
ção francesas em matéria de elabora-
ção no que diz respeito aos diplomas



em escala nacional, pelos vínculos
estabelecidos entre as diferentes vias
de formação e pela implantação da
garantia de qualidade no ensino e nas
formações profissionais no âmbito de
toda a União Européia", esclarece o
secretário de Educação Profissional
do MEC. "A França tem muita ex-
periência em certificar profissionais
que não tiveram educação formal, por
exemplo", diz Pacheco.

Um protocolo de cooperação no
domínio do ensino profissional foi
assinado pelo MEC e pelo Ministério
da Educação Nacional da França no
final do ano passado, no Rio de Janeiro.
Esse acordo propõe a criação de uma
rede franco-brasileira que reunirá es-
tabelecimentos de ensino profissional
de excelência dos dois países (liceus
de ofício e institutos da rede federal
brasileira) nos setores de indústria ele-
trônica, aeronáutica, automotiva, saúde
pública e assistência social, turismo,
hotelaria e gastronomia.

O Acordo Básico de Cooperação pre-
vê a realização de seminários temáticos
anuais, como o Fórum Mundial de Edu-
cação Profissional e Tecnológica que
será realizado em novembro, em Bra-
sília, e viagens de estudo e aperfeiçoa-
mento dos atores do ensino profissional
(alunos, professores e funcionários das
escolas envolvidas) nesse intercâmbio
que visa disseminar as boas práticas
realizadas pelos dois países.

Nessa primeira vinda ao Brasil,
a comitiva francesa visitou cinco
institutos federais e uma universida-
de tecnológica, cada um deles com
grande expertise em alguma das áreas
de interesse francês. Foram visitados
os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia de Brasília,
Rio de Janeiro, Santa Catarina e São
Paulo e a Universidade Tecnológica
Federal do Paraná (UTFPR). Todas as
escolas foram indicadas pelo MEC e
devem ser as primeiras a implementar
projetos conjuntamente.

"Já temos algumas parcerias com
instituições francesas e alemãs há quase
20 anos e ficamos honrados em sermos
indicados com boas referências para

Pesquisadores interligados
Entre os vários acordos universitá-

rios e científicos previstos para acon-

tecerem no Ano da França no Brasil,

um deles permitirá a interligação de

pesquisadores brasileiros a uma rede

de cinco mil processadores de alta

complexidade montada em território

francês. O acordo foi assinado dia 22

de julho, na abertura do Colóquio

Colibri, evento que reuniu cientistas

de informática e tecnologia dos dois

países na cidade serrana de Bento

Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

Organizado pelo Institut National

de Recherche en Informátique et en

Autómatique (INRIA) da França, pela

Sociedade Brasileira de Computação

(SBC) e pelo Instituto de Informática da

Universidade Federal do Rio Grande do

Sul (UFRGS), o Colóquio Colibri reuniu

pesquisadores, estudantes e profissio-

nais de computação brasileiros, que fa-

zem parte da maior sociedade científica

em computação da América do Sul, com

pesquisadores franceses que desenvol-

vem projetos de última geração.

O acordo assinado permitirá a in-

terligação da rede de processadores

franceses, o Projeto GRID'5000, com um

processador da UFRGS, o que facilitará

a produção de modelos complexos por

cientistas e pesquisadores brasileiros,

como os utilizados, por exemplo, em

análises climatológicas. "Queremos

caminhar juntos e assim avançar mais",

declarou Wrana Panizzi, vice-presidente

do Conselho Nacional de Desenvolvi-

mento Científico e Tecnológico (CNPq).

"Nossa perspectiva com essa coopera-

ção bilateral é ampliar as ações focaliza-

das, entre elas a criação de laboratórios

internacionais associados, já que nós

apoiamos atividades que permitam uma

maior internacionalização dos grupos de

pesquisa", conclui.

Philippe Navaux, presidente do

Comitê de Organização do Colóquio

Colibri, explicou que estão previstos

mais de 40 programas de cooperação

entre os dois países, tanto em formação

superior quanto em pesquisa. "Esse

convênio é um ato a mais dentro de

uma colaboração tão rica como a do

Brasil com a França."

participar desse acordo de cooperação",
explica Marcos Flávio de Oliveira
Schiefler Filho, diretor-geral do cam-
pus Curitiba da UTFPR e professor do
curso de pós-graduação em engenharia
mecânica e materiais.

No caso da UTFPR, o interesse dos
franceses está nos cursos de eletrônica,
que existem há mais de 50 anos na ins-
tituição, que se transformou em centro
educacional em 1978 e em universidade
em 2005 e possui hoje 11 campi e 17
mil alunos no Estado do Paraná, com
previsão de chegar, nos próximos cinco
anos, a 30 mil alunos.

"A Europa vive hoje um momento
de muita deficiência de interessados

em se formar na área tecnológica. Só na
Alemanha, houve uma queda de 25% de
jovens que procuraram formação nessa
área nos últimos anos, e a França, assim
como a maior parte dos países que com-
põem a União Européia, dá muito mais
valor ao ensino e à formação técnica do
que nós", explica Marcos.

A idéia do Acordo Básico de Coope-
ração Educacional entre os dois países
é que a parceria comece nos cursos de
nível técnico e chegue até a graduação.
Hoje, em países como a Alemanha e a
França, a área de engenharia representa
mais de 30% dos egressos anualmente
no curso superior. No Brasil, esse nú-
mero chega a apenas 3%. •
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