
A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 



elementos são importantes e podem se co
nectar a um novo conhecimento e habilida
de, reforçando a aprendizagem”, revela Sue.

A importância de conhecer novos proces
sos pedagógicos, como a experiência com
partilhada pela McMaster, foi destacada por 
Ihanmarck Damasceno, superintendente de 
Relações Institucionais do Grupo Tiraden- 
tes. “Os trabalhos que vêm sendo desenvol
vidos no Brasil poderão ser aprimorados por 
meio dessa troca de experiências. Vimos a 
importância de investir no desenvolvimento 
de novas metodologias voltadas e centradas 
no aluno”, ressalta Damasceno.

Foco no estudante
O aluno, sua trajetória, rotina e ambições 

constroem as estratégias de mercado da Uni
versidade de Toronto. Com programas rele
vantes e flexíveis, o enfoque primordial da 
instituição é atrair e melhorar o aprendizado 
do seu público. Com o novo foco calibrado, 
entra em ação o Instituto Ontário de Estudos 
em Educação (OISE), da Universidade de To
ronto, responsável por levar adiante a mudan
ça organizacional que a instituição promove.

Acompanhando o momento histórico 
atual, que valoriza a educação como base 
sustentadora do desenvolvimento cultural, 
social e econômico, a Universidade de Toron
to traçou um plano audacioso: expandir seu 
impacto no país, estabelecendo novos valores 
e estratégias de gestão. “Nosso plano estraté
gico foi iniciado como uma oportunidade de 
repensar e rever todos os aspectos relativos 
ao nosso ensino, pesquisa e extensão”, explica 
Barbara Bodkin, diretora do OISE.

Mais de 500 membros da comunidade uni
versitária, incluindo professores, funcionários, 
alunos e ex-alunos, se reuniram para desen
volver o Plano Estratégico 2011-2015. “Agimos 
no tempo certo ao articularmos uma vasta re
flexão sobre o cenário atual da educação, nos
sos pontos fortes e quais seriam os rumos que 
deveríamos tomar para melhorar nosso futuro 
como instituição de ensino”, destaca Barbara

A mudança nos sistemas educacionais e de 
gestão, como a manifestada em Toronto, é uma 
necessidade atual endossada por Kathleen 
Grant, diretora de Comunicação e de Relações 
Governamentais da HEC Montréal. “Como as 
empresas que adotam as melhores práticas na
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sua área de atuação, as universidades também 
devem avançar e aprender com outras institui
ções de ensino”, defende a diretora

Nesse sentido, adaptar-se ao novo con
ceito de educação vigente é primordial: 
“Para nos mantermos informados e compe
titivos, participamos de associações e grupos 
pertinentes, onde trocamos informações. 
Também nos comparamos constantemente 
com outras universidades do mundo, por 
meio de rankings e estatísticas disponíveis. 
Desta maneira podemos avaliar nossos pon
tos fortes e fracos”, identifica Kathleen.

Novo momento
Esse manual de conduta tem rendido à 

HEC Montreal diversas recompensas inter
nacionais. “Há pouco mais de dez anos te
mos intensificado nossos esforços em prol 
do reconhecimento internacional. Nossa 
escola foi a primeira da América do Norte a 
receber os selos de educação de qualidade 
fornecidos por três grandes instituições da 
sua área, o AACSB (EUA), EQUIS (Europa) e 
AMBA (Reino Unido)”, orgulha-se a diretora.

Se o modelo de gestão organizacional

e a capacidade de em criar oportunidades 
de negócios foram as estratégias mais ad
miradas pelos gestores nos quase 10 dias 
de visitas, a palavra de ordem da missão foi 
internacionalização. Com a Missão Técnica 
no Canadá foi visível perceber o quanto as 
instituições de ensino estão voltadas para o 
mundo, almejando espaços cada vez mais 
além das suas fronteiras nacionais.

A HEC, figura carimbada em importantes 
rankings internacionais e pioneira em inova
ção pedagógica, não fica atrás. A instituição 
se destaca ainda pelo oferecimento de cursos 
de graduação multilingues e viagens ao exte
rior como parte do projeto de graduação, ini
ciativas igualmente importantes para atrair 
alunos de todo o mundo.

Na opinião de Kathleen, de fato a inter
nacionalização das universidades modifica, 
para melhor, a característica dos estudantes 
da graduação. “A maioria dos nossos alunos 
tem agora uma ambição de carreira interna
cional e tenho certeza de que os alunos bra
sileiros não são diferentes. Por isso devemos 
buscar manter universidades mais interna
cionais também”, destaca. ■
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Caixa de texto
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 15, n. 178, p.34-37 , jul. 2013.




