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As i n s t i t u i ções de ensino 
superior estariam passando 
por uma crise no conceito 
tradicional de ensino? Para 

muitos especialistas sim. Com base 
nesta constatação, a pergunta que fica 
é: quais modelos deverão ser elabora
dos e adotados a partir de agora? Esta 
é apenas uma das questões que serão 
levantadas, discutidas e aprofundadas 
durante a 12 a edição do Fórum N a 
cional de Ensino Superior Particular 
(Fnesp), que ocorre nos dias 23 e 24 
de setembro, em São Paulo. 

Sob o tema central A próxima dé
cada na educação superior, a ideia 
do evento, organizado pelo Sindicato 
das Entidades Mantenedoras de Esta
belecimentos de Ensino Superior no 
Estado de São Paulo (Semesp), é se 
debruçar sobre as questões e desafios 

que as instituições de ensino superior 
precisarão enfrentar para continuar a 
oferecer um ensino de qualidade com 
competitividade. Para isso, diversos 
palestrantes de renome nacional e 
internacional comparti lharão suas ex
periências e ideias sobre a assunto. 

D e H o n g K o n g , R e g i ã o A d m i 
nistrativa Especial da China , virá o 
professor Ka Ho M o k , codiretor do 
Centro para Governança e Cidadania 
do Instituto de Educação de Hong 
Kong . Ele abordará a forte compe
titividade dos países emergentes da 
Ás ia e a surpreendente supe ração 
do atraso na educação superior. A 
comparação entre as diretrizes bem-
sucedidas nos países asiát icos emer
gentes com as do Bras i l será um dos 
momentos de troca de exper iênc ia 
previstos para o fórum. 

Já a experiência europeia, especial
mente na Holanda, será apresentada 
pelo professor doutor W i m Veen, da 
Faculdade de Tecnologia, Política e 
Gestão da Delft University, instituição 
de 160 anos de existência que possui 15 
mil alunos. Apesar da tradição, seus cur
sos estão focados em novas tecnologias 
como a aeroespacial, mecânica, elétrica, 
engenharia química e civi l e arquitetura. 
Autor do livro Homo Zappiens: Gro
wing up in a Digital Age (na tradução 
em português Homo Sapiens: Crescen
do em uma Era Digital), o especialista 
em novas tecnologias no processo de 
aprendizagem abordará as mudanças 
que estão por vir ao longo dos próximos 
anos em função do avanço tecnológico. 
Em entrevista por e-mail para a revista 
Ensino Superior, Veen adiantou quais 
serão os princiais pontos de sua palestra, 
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ressaltando as mudanças atualmente 
em curso na oferta de conteúdo e o 
compartilhamento por meio de recursos 
educativos abertos (veja box). 

Com uma visão bem futurista sobre os 
processos de aprendizagem, o especialista 
é categórico ao dizer que o ensino a dis
tância é o que mais será afetado, principal
mente com o avanço das tecnologias em 
ambiente 3D, permitindo cada vez mais 
interação entre as pessoas. No entanto, 
Veen afirma que ainda há muitas barreiras 
a serem transpostas, especialmente quan
do o assunto é a utilização destas novas 
tecnologias. Uma questão importante, 
segundo ele, é garantir que os estudantes 
encontrem um bom emprego depois de 
formados, por intermédio de um ensino 
que vá ao encontro das necessidade do 
mercado no qual eles devem se inserir. 

As alternativas para a amplia
ção do financiamento e do 
acesso à educação superior 
também estão na pauta do 

12° Fnesp, com a participação dos repre
sentantes do Banco Mundial, Michael 
Crawford, especialista em educação 
sênior para a América Latina e o Cari
be, e Alexandre Fernandes de Oliveira, 
diretor de Investimento em Saúde e 
Educação da Corporação Internacional 
de Investimento. 

Outros temas presentes no Fnesp 
referem-se às experiências de empreen-
dedorismo e de formação de consórcios 
entre instituições de ensino superior para 
ganhar competitividade; como captar 
e reter alunos de perfis diferenciados e 
prepará-los para o mercado de trabalho; 
gestão estratégica da educação superior; 
a profissionalização e a governança cor
porativa. Confira a programação comple
ta no site www.semesp.org.br. 

http://www.semesp.org.br
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