
A Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes), do Ministério
da Educação do Brasil, aprovou
um edital de intercâmbio entre
universidades de países falan-
tes de língua portuguesa da
África e do Timor Leste. O
anúncio foi feito durante o en-

contro anual da Associação das
Universidades de Língua Portu-
guesa (Aulp), realizado dia 18
na capital de Moçambique.

A verba é de ¤1 milhão por
ano — cerca de R$ 2,6 milhões
— e poderá beneficiar 400 pro-
fessores e alunos de cursos de
instituições brasileiras e do exte-
rior. O dinheiro servirá para pa-
gar passagens aéreas e bolsas pa-
ra estadia pelo período de um a
quatro meses, nos projetos de

ensino e pesquisa das universi-
dades. De acordo com o reitor
da UFMG e vice-presidente da
Aulp, Clélio Campolina, “o Bra-
sil tem com a África uma dívida
social desde a escravidão”, e es-
sa é uma forma de integrar e
promover o desenvolvimento
da pesquisa nos países africa-
nos. Ao mesmo tempo, a inicia-
tiva aproxima o Brasil de um
continente em forte ritmo de
crescimento. ■ Abr

A Fundação Lemann decidiu
inovar nas formas de manter
atualizados os 2,5 mil diretores,
professores e demais educado-
res da rede pública que passa-
ram por seus cursos de forma-
ção e criou a Lidera, uma cida-
de virtual da educação, voltada
para a troca de experiências e
boas práticas no ensino.

A ideia é parecida com o Se-
cond Life — ambiente virtual
tridimensional que simula em
alguns aspectos a vida real e so-
cial do ser humano — mas com
foco em criar um ambiente de
apoio para gestores. Estes pro-
fissionais poderão passear por
vários espaços comuns nas ci-
dades, que agregam dados e
materiais com temáticas de en-
sino. Na biblioteca, uma cole-
ção de livros e textos. Na uni-
versidade, cursos online. Um
prédio de experiências trará
ambientes como um café, onde
os participantes poderão intera-
gir. Na escola, materiais didáti-
cos. No cinema, vídeos.

“É uma cidade de experiên-
cias”, afirma Denis Mizne, dire-
tor executivo da Fundação Le-
mann. O Lidera vai abrigar vá-
rios trabalhos da entidade, co-
mo os vídeos em português da
Khan Academy, uma organiza-
ção não governamental que
tem como objetivo contribuir
para a melhoria da educação
por meio de vídeo-aulas onli-
ne oferecidas gratuitamente.
“O Lidera trará referências do
que a fundação e outras entida-
des estão fazendo sobre educa-
ção”, conta Mizne. O lança-
mento da rede será feito ama-
nhã em São Paulo.

Técnicas didáticas
A Fundação Lemann também
lançou recentemente um site so-
bre Técnicas Didáticas, com ma-
teriais sobre o curso piloto que
está desenvolvendo com as re-
des municipais de educação da
cidades de Itupeva e de Piracaia

e com escolas estaduais das dire-
torias regionais de São Paulo,
em Mauá e Diadema.

Trata-se de cinco passos pa-
ra ajudar os professores a im-
plementar uma cultura escolar
de planejamento e observação
de sala de aula, com altas ex-
pectativas de aprendizagem e
melhor uso do tempo na sala
de aula, além do ensino da lei-
tura como habilidade transver-
sal a todas as disciplinas. “Esta-
mos fazendo o piloto e se os re-

sultados forem positivos, va-
mos ampliar as parcerias no
próximo ano”.

O programa completo foi
desenvolvido com carga horá-
ria de 80 horas, sendo que 40
horas são presenciais (5 módu-
los de 8 horas) e 40 horas a dis-
tância. Os coordenadores pe-
dagógicas recebem uma for-
mação específica, focada no
acompanhamento pedagógico
dos professores para os temas
do curso. ■ R.O.

Os estrangeiros e o ensino
executivo no Brasil
A crise financeira nos Estados Unidos e na Europa aliada ao aque-
cimento da economia brasileira têm atraído inúmeros estrangei-
ros para o país. Visto como um forte mercado em crescimento, o
Brasil vem recebendo várias companhias multinacionais, que
abrem suas unidades e trazem consigo executivos globais para ad-
ministrar suas operações. Dados recentes divulgados pelo Ministé-
rio do Trabalho e Emprego, por meio da Coordenação Geral de
Imigração, apontam que 70.524 profissionais estrangeiros foram
autorizados a trabalhar no país em 2011. Trata-se de um número
recorde, 25,9% maior em relação às 56.006 autorizações concedi-
das em 2010.

Ao mesmo tempo em que a expansão econômica amplia as
oportunidades de emprego, aumenta também a demanda por
mão de obra de alta qualificação. Do ponto de vista nacional, o
mercado carece de profissionais com boa formação, em função
de antigos problemas na educação pública brasileira que criou gar-
galos e entraves ao desenvolvimento da nação. Sob o prisma glo-
bal, são cada vez mais valorizadas aquelas pessoas com experiên-
cia internacional e conhecimentos sobre países emergentes. Dian-
te desse cenário, têm crescido o número de executivos, brasilei-

ros e estrangeiros por aqui,
que buscam atualização pro-
fissional acadêmica, por
meio da educação executiva,
para garantir sua competitivi-
dade e atender às necessida-
des do mercado de trabalho.

Hoje, formar estrangeiros
no Brasil é uma tendência e o
fato de o país estar ganhando
mais relevância no cenário
global contribui para consoli-
dar esse cenário. Os profissio-
nais, por sua vez, estão mais
interessados em ter maior ca-
pacitação e desenvolver qua-
lificações adequadas para
aproveitar as oportunidades
e desafios dentro e fora do
país. A possibilidade de se-
rem promovidos nas organi-
zações em que atuam, serem
contratados por empresas
brasileiras (ajudando a dimi-

nuir o déficit de mão de obra) e desenvolverem um network local
também estão entre os principais motivos para o aumento de es-
trangeiros em programas de educação executiva.

Ao participar desses cursos, como o MBA Executivo, os estu-
dantes podem conhecer pessoas de outras culturas e ter acesso a
uma rede internacional de profissionais com interesses semelhan-
tes. É uma oportunidade de desenvolver uma mentalidade glo-
bal, fazer network e ser reconhecido mundialmente por ter co-
nhecimento sobre o Brasil no currículo.

A formação executiva desponta, enfim, como uma das princi-
pais maneiras encontradas por estrangeiros para se tornarem
atraentes ao mercado, abrindo-lhes portas profissionais e tornan-
do-os efetivamente executivos globais. O caminho antes feito
por executivos brasileiros para estudar no exterior finalmente es-
tá ganhando concorrência. Agora eles precisam estar ainda mais
preocupados em manter-se à frente, pois a nossa praia está sendo
literalmente invadida. ■
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GESTÃO NA SALA DE AULA

O passo a passo do bom professor

Fonte: BM&FBovespa

PLANEJAMENTO E USO DO TEMPO
O trabalho com planejamento baseia-se, principalmente, na ideia de 
que toda aula deve ser pensada, em primeiro lugar, a partir do seu 
objetivo e, na sequência, em como esse objetivo será avaliado ao final 
dela para verificar como se deu a aprendizagem dos alunos

OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA E REGISTRO
Por meio da metodologia é possível criar uma cultura de 
abertura e colaboração nas escolas e aprender com os bons 
professores. Usa-se essa metodologia de forma sistematizada, 
com planejamento e registro, utilizando o feedback 
como importante ferramenta 

CLIMA ESCOLAR E ALTAS EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
Refere-se à cultura escolar como a cultura da colaboração, do 
profissionalismo e da excelência como padrão para quaisquer 
atividades que aconteçam na escola. Quanto mais acredita-se no 
potencial dos alunos, mais aumentam as chances de aprendizagem 
efetiva

LEITURA
A leitura tem um potencial de suporte para a compreensão de todos 
os conteúdos com os quais o estudante terá contato ao longo da vida 
escolar. Portanto, desenvolver estratégias e habilidades de leitura, 
como inferência, antecipação, decodificação, fluência, vocabulário 
e compreensão, é de suma importância para potencializar os 
conhecimentos dos nossos alunos em qualquer disciplina

AVALIAÇÃO E CURRÍCULO
Ter um currículo claro, detalhado e rigoroso para orientar o trabalho 
do professor é essencial para um bom desenvolvimento educacional, 
pois a elaboração dos objetivos da aula deve partir deste currículo, 
destacado no Projeto Político Pedagógico da unidade escolar

Valuation: avaliação e estratégia para
acelerar o crescimento da sua empresa.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 27 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.




