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ECONOMIA

PÚBLICO

R$ 6,3 milhões

350 mil

é quanto a Prefeitura paulista deve economizar com a extinção da
Prova São Paulo, que avaliava os estudantes da rede municipal

alunos farão apenas a Prova Brasil, que avalia conhecimentos de
português e matemática e, a partir deste ano, também de ciências
JF DIORIO/ESTADÃO-4/11/2010

Unesp vai
oferecer 50
disciplinas
em inglês
Ideia é incentivar a internacionalização e
atrair estrangeiros para a pós-graduação
Paulo Saldaña

A Universidade Estadual Paulista (Unesp) vai oferecer, a
partir do segundo semestre,
50 disciplinas de pós-graduação ministradas em inglês. A
ideiaécriarummovimentode
internacionalização e intercâmbio, atraindo cerca de 700
estudantes do exterior. Instituições de ensino no Brasil já
oferecem aulas em outro idioma, mas é a primeira vez que
umauniversidadecriaumbloco de matérias nesse modelo.
As disciplinas serão oferecidas gratuitamente em 14 unidades, sobre temas de pesquisa consideradas de excelência
em quatro áreas: Ciências
Agrárias, Energias Alternativas, Odontologia e Literatura
e Linguística. Alunos brasileiros matriculados na Unesp
também poderão cursar.
“A interação entre os estudantes da Unesp com os colegas estrangeiros deverá contribuir de maneira efetiva paraaconstruçãodeumambiente multicultural e mais internacionalizado”, disse o assessor chefe da Assessoria de Re-

lações Externas da Unesp, José
Celso Freire Junior.
A expectativainicial éatrair de
10 a 15 alunos por disciplina, como explica o pró-reitor de Pósgraduação da Unesp, Eduardo
Kokubun. “O mundo está olhando para o Brasil e temos algumas
áreasde muitointeresse internacional. Mas é difícil que estudantesvenham paraaprenderportuguês para depois conseguir fazer
um curso.”
Na Europa, cerca de 30% dos
estudantesdasprincipaisuniversidades são estrangeiros. Esse
porcentual não passa de 5% na
Unesp, por exemplo.
A instituição já abriu inscrições pelo site www.unesp.br/international-courses. Pelo endereço, os inscritos deverão encaminharumapropostaemqueexpliquem como poderão aproveitar os créditos em sua formação.
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Programas. A internacionaliza-

ção da universidade brasileira
vem ganhando importância.
Não por acaso, uma das apostas
do governo federal nessa área é o
Ciênciasem Fronteiras,que pretende enviar 100 mil estudantes
para outros países até 2014.
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x de várias nacionalidades ‘deverá contribuir para um ambiente multicultural’, diz assessor
Parceria. Interação entree
alunos
Mas o desafio maior é
ainda é
promover o caminhooinverso. A DISCIPLINAS TRADUZIDAS
ig de CamUniversidade Estadual
t
r
pinas (Unicamp),
a por exemplo, Ciências Agrárias
tem um projeto para oferecer
ede disciplinas da graum bloco
t
s
duação em inglês. O plano, que
e definição do Conselho
daguarda
●

começaria com
o Universitário,
Engenhariaecursosdeexataspaã
ç ra depois ser ampliado.
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Para o professor da Unicamp
Leandro Tessler, o maior empecilho para que as universidades
brasileiras ofereçam cursos em
outro idioma não é o domínio da
língua. “Existem setores da universidade que são contrários a
ensinar em inglês, entendendo
que isso seria perda de soberania”, disse. Algumas unidades,
como o instituto de Artes, já oferecem aulas em inglês.
Na Universidade de São Paulo
(USP), a Faculdade de Econo-

Os cursos abrangem aspectos
relacionados com a produção
agrícola e pecuária sustentável,
com foco na região dos trópicos.
●

obtida com base na biomassa
e outras fontes renováveis,
como o etanol de cana e a
energia eólica, que não
contribuem para as
mudanças climáticas.

Energia Alternativa

As disciplinas abordarão as
questões mais atuais sobre a
pesquisa brasileira em energia

mia e Administração, em Ribeirão Preto, e a Esalq, em Piracicaba,játêmaulaseminglês.Napósgraduação, as disciplinas são ministradas em inglês em duas situações: quando há grande número de alunos estrangeiros e
quando a disciplina é ministrada
por professor visitante. A partir
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Odontologia

Reúne ciência clínica e básica
sobre cárie dentária e outras

dasegundaquinzenadeabril,haverá o registro sistemático dessas disciplinas ministradas em
inglês pela Pró-Reitoria de PósGraduação, coma entradaem vigor do novo regimento.
A USP vai criar escritórios em
Boston,LondreseCingapuracomo parte de um programa de in-

Carolina Costa, diretora de graduação do Instituto de Ensino e Pesquisa (Insper)

‘A escola deve prestar contas
do quanto agrega ao indivíduo ’

Ocimara Balmant

“Mesmo que a aula do vídeo
seja dada por uma estrela, o
aluno precisa saber para que
está aprendendo aquilo com
base no que é pragmático,
aplicável. E essa contextuali-

●

Literatura e Linguística

O objetivo é explorar tópicos
em língua portuguesa, literatura
brasileira, literatura em inglês
e comparativa, estudos da
tradução e estudos culturais.

ternacionalização, lançado
no mês passado. As representações funcionarão até janeirode 2014.Oinvestimento será de R$ 400 mil e incluirá a
concessão de bolsas para pesquisadores e estudantes estrangeiros que queiram fazer
intercâmbio na USP.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.

ENTREVISTA

Na era do ensino online,
instituições precisam
mostrar porque sua
sala de aula é melhor
que um curso em vídeo

infecções orais, aplicações clínicas de materiais odontológicos
e princípios da biologia óssea.

zação quem faz é a escola”.
A afirmação é da diretora de
graduação do Instituto de Ensino e Pequisa (Insper), Carolina
Costa. Para a educadora, a tecnologia precisa ser vista apenas
como um meio, e cabe às instituições de ensino prestarem
contas do quanto elas agregam
aos indivíduos.
● Com a proliferação de aulas
virtuais, há quem vislumbre um
futuro em que o aprendizado se
dará todo online ...

O repasse de conteúdo on-line

não é novidade. Esse modelo de
ensino em que a pessoa é telespectadora de um professor na
tela começou com os telecursos. A discussão ganhou corpo
agora porque pela primeira vez
este tipo de meio pode afetar
profundamente o modelo de negócio das escolas. A escola, agora, tem de prestar conta sobre o
que sua sala de aula é melhor
do que um vídeo.
● E daí, talvez com medo de perder o cliente, a opção tem sido
usar essa tecnologia quase que

INFORME PUBLICITÁRIO

Emprego em alta obriga país a importar
mão de obra
Para colaborar na formação de novos profissionais brasileiros, UNIESP amplia e
fortalece cursos de Engenharia
A expansão do emprego tem seu lado positivo, mas também revela uma
realidade que preocupa: no ano passado, o Brasil emitiu mais de 1,5
milhão de vistos de trabalho para estrangeiros. Esse movimento
imigratório laboral acompanha as necessidades do crescimento
econômico do país e, ao mesmo tempo, expõe a fragilidade do sistema de
formação profissional brasileiro. Rússia e Finlândia, por exemplo, tem
altos níveis de educação e excelência na área de energia, o que facilita a
contratação de profissionais desses países. Isso resulta em dois
problemas: encarecimento da mão de obra e perda de competitividade no
mercado internacional.
Para colaborar na solução desses problemas, a UNIESP tem investido
na melhoria da qualidade de seus atuais 55 cursos de Engenharia,
instalados em diferentes estados do país. Um exemplo é o do Centro
Universitário Moacyr Sreder Bastos, no Rio de Janeiro. Quando
assumiu a direção da mantenedora, em 2012, existiam quatro cursos de
Engenharia sem turmas formadas. Hoje, são cinco e quase quatro mil
alunos. Outros 20 novos cursos em diversas especializações da
Engenharia foram solicitados ao MEC. A maioria dos estudantes da
UNIESP é formada por jovens de baixa renda que realizam o sonho de
ser universitário graças às políticas públicas de educação do Governo
Federal como o FIES - Fundo de Financiamento Estudantil e o
Prouni - Programa Universidade Para Todos. Para mais
informações sobre os cursos da UNIESP, acesse www.uniesp.edu.br.

DIVULGAÇÃO

indiscriminadamente.

Sim, como se servisse para tudo; uma outra panaceia. Não deveria ser assim. Os vídeos on-line são úteis para conhecimento
básico, um repertório mínimo.
Mas a sala de aula deve conduzir os alunos para os próximos
níveis cognitivos e sociais, que
é o raciocinar, o debate com os
colegas, a aplicação e reconhecimento disso na vida real. É difícil falar para alguém de 20 anos
que ele precisa aprender Cálculo 2 se ele não sabe a utilidade
disso. Mesmo que a aula do vídeo seja dada por uma estrela,
o aluno precisa saber para que
está aprendendo aquilo com base no que é pragmático, aplicável. E essa contextualização
quem faz é a escola; cabe a ela
fazer a gestão da aprendizagem.
E gerir não é dizer, “olha como
o aluno está atento à telinha do
tablet, está adorando”, e depois
aplicar uma provinha no final.
Não é isso.
● E como se gere de forma eficaz

essa aprendizagem?

No Insper nós consideramos
três mensagens centrais: unir a
avaliação de docente à evidência de aprendizagem dos alunos, olhar para a inovação pedagógica com o olhar de eficiência de aprendizagem, e refinar
constantemente os instrumentos de mensuração de aprendizagem. Isto é, não ficar apenas
nas provas, mas saber como o
aluno começou e terminou, como superou um conhecimento
prévio inadequado.
● Por onde começar?

Com um plano de aula definido. O professor precisa ter claro, a cada passo do processo, o
que ele quer que o aluno adquira de competência, e isso, definitivamente, não é cumprir o livro do capítulo 1 ao 17. Exemplo: dizer que o aluno vai apren-

Carolina. Especialista em analisar a eficácia do ensino
der porcentagem não é um objetivo de aprendizagem, é um conteúdo. O objetivo é capacitar o
aluno a fazer avaliação estatística e, para isso, ele precisa aprender sobre porcentagem. Se não
estiver assim, é só uma intenção que dá muito pouca pista
ao professor de como ele deve
fazer uma questão de prova,
que acaba se tornando uma avaliação consequencial, e não intencional, como deveria ser.
Aliás, a avaliação inteira deveria
estar pronta no primeiro dia de
aula. É o desenho do curso de
trás pra frente: antes do começo das aulas, eu sei o que eles
precisam saber e sei também como vou medir o aprendizado. O
segredo mora no desenho da atividade, não na esperança de
que eles aprendam.
● E essa mensuração não deve
ser só aquela provinha escrita,
não é?

Não, de forma alguma. No
Insper, ressuscitamos a antiga chamada oral. A avaliação
de um de nossos projetos –
que consiste na ida de alunos
a determinadas empresas para sugerir soluções de problemas reais – inclui apresentação oral, em que o aluno expõe todos os passos de sua
intervenção. No início, muitos ficavam ansiosos para falar, depois aprenderam a interagir com a banca. Além
disso, criamos uma forma de
eles se avaliarem entre si, o
que os fez aprender a dar
feedback. O resultado é que,
agora, consideram essa avaliação até como um treinamento para entrevista de
mercado. Por isso, combato
essa visão ainda forte de que
a escola é para conteúdo e
atividade. Ela tem de prestar
conta do quanto agrega aos
indivíduos.

