
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Público-alvo 

Mantenedores, Reitores, Pró-Reitores, Diretores e demais dirigentes de IES. 

 

Descrição 

O Programa tem como foco capacitar os gestores e executivos líderes das 

Instituições de Educação Superior, por meio de um conjunto de workshops 

ministrados por instituições internacionais de referência nos temas a serem 

apresentados. O Programa prevê também visitas a instituições nacionais que 

desenvolveram experiências bem sucedidas na implementação dos assuntos 

abordados durante os workshops. 

 

Objetivo 

Aprimorar conhecimentos e habilidades das lideranças nas IES, para que os 

participantes possam compreender, adaptar e implementar as boas práticas 

internacionais, considerando o ambiente complexo, dinâmico e competitivo da 

educação superior brasileira. O Programa quer possibilitar a troca de experiência 

entre os gestores brasileiros e estrangeiros, visando à qualificação dos executivos.  

A Universidade Corporativa Semesp busca oferecer formação avançada aos 

líderes de IES, possibilitando aos executivos encontrarem alternativas que garantam 

a sustentabilidade e o sucesso das instituições de ensino superior. 

 

  



 

 

Cronograma - resumo 

12, 13 e 14 de março 

Módulo 1 
 
Workshop 1: Caminhos para os líderes criarem um 
ecossistema de empreendedorismo nas IES. 

Prof. Andrew Zacharakis – Diretor de Centro de 
Pesquisa em Empreendedorismo do Babson College – 
EUA. 
 
Visita 1: Centro de Empreendedorismo e Novos 
Negócios da EAESP – FGV SP 
 

25, 26 e 27 de junho 

Módulo 2 
 
Workshop 2 : Internacionalização do ensino 
superior e seu impacto nas IES. 

Profa. Renée Zicman – Diretora Executiva do 
FAUBAI – Associação Brasileira de Educação 
Internacional. 
 
Visita 2 : Escritório de Coordenação Internacional da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie  

6, 7 e 8 de agosto 

Módulo 3 
 
Workshop 3 - Novos Horizontes em 
Desenvolvimento de Negócios em Educação 
Superior. 

Prof. Bob Hogg – Diretor de Desenvolvimento de 
Negócios da Universidade de Warwick – Inglaterra 

 
Visita 3:Instituto Mauá. Diálogos sobre gestão e a 
cooperação com o setor produtivo. 

 

22, 23 e 24 de outubro 

Módulo 4 
 
Workshop 4:  Desafios das Instituições de 
Educação Superior: empregabilidade, vínculos 
com o empresariado e sistemas de gestão. 
José Joaquin Mira – Dirigente da Oficina de Gestão e 
Controle da Qualidade da UMH - Universidade Miguel 
Hernández – Espanha 
 
Visita 4:ESPM. Diálogo sobre empregabilidade e 
relacionamento com os alunos. 
 

 

 

 



 

 

Investimento 

 

Valor para associados ao Semesp: 

- R$ 2.900,00 por módulo.  

 

Valor para não associados ao Semesp: 

- R$ 3.500,00 por módulo. 

 

Os pagamentos serão realizados ao Semesp por meio de boleto bancário.  

 

Incluso: 

- Aulas e palestras na sede do Semesp; 

- 1 visita a instituição de ensino por módulo, com ônibus para o transporte; 

- Almoços durante os cursos. 

 

Não incluso: 

- Passagens; 

- Hospedagens; 

- Transporte até o Semesp. 

 

Local e horários: 

Os encontros serão na sede do Semesp (Rua Cipriano Barata, 2431 – Ipiranga – 

São Paulo – SP). Nas quintas e sextas-feiras o curso será durante o dia todo. No 

sábado, acontecerá uma visita a uma IES na parte da manhã apenas. 

 

 

Para se inscrever, acesse este link. 
Ou cole no seu navegador: 

http://semesp1.tempsite.ws/universidade/inscrica14/inscricao/inscricao1.php 

http://semesp1.tempsite.ws/universidade/inscrica14/inscricao/inscricao1.php


 

 

Programação completa 
 

Módulo 1 
 

Workshop 1: 

Caminhos para os líderes criarem um ecossistema de 

empreendedorismo nas IES. 

Prof. Andrew Zacharakis – Diretor de Centro de Pesquisa em 

Empreendedorismo do Babson College – EUA. 
 

Dia 12 de Março 

10h30 - Panorama Geral do Programa e abordagem do tema do empreendedorismo. 

Como será o encontro com o professor Zach Zacharakis, de Babson 

College? 

12h00 – Almoço no Semesp. 

14h00 às 18h00 – Introdução à prática do Empreendedorismo, Pensamento 

Empreendedor e Ação.  

 

Dia 13 de Março 

8h30 – Testes de mercado. 

10h30 – Modelos de Negócio. 

12h00 – Almoço no Semesp. 

13h30 – Ecossistema Acadêmico de Empreendedorismo. 

15h00 – Você como líder empreendedor em sua IES. 

18h00 – Aprendizado do dia 

 

Visita 1: 

Dia 14 de Março 

9h00 – Vista ao Centro de Empreendedorismo E Novos Negócios da EAESP - 

FGV – SP. 

10h30 – Avaliação do módulo. Qual o impacto no meu aprendizado na IES? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Módulo 2 

 

Workshop 2: 

Internacionalização da Educação Superior e seu impacto nas IES 

Profa. Renée Zicman – Diretora Executiva do FAUBAI – Associação Brasileira 

de Educação Internacional 

 

Dia 25 de Junho 

09h00- Panorama geral do programa e o processo de internacionalização da 

educação superior. Como será o encontro com a Profa. Renée Zicman - 

Apresentação: Prof. Fábio Reis 

09h30- Panorama da internacionalização da educação Superior no Brasil e no mundo 

10h40 - Coffee-break 

11h00 - Políticas, estratégias e stakeholders do processo de internacionalização 

12h00 - Almoço no próprio Semesp 

13h30 - Modalidades e programas de cooperação internacional 

14h30 - Mobilidade internacional de estudantes: modalidades, tecnicalidades, 

programas e indicadores 

15h30 - Programa Ciências sem Fronteiras 

16h30 - Coffee-break 

17h00 - Papel da FAUBAI 

18h00 - Encerramento 

 

Dia 26 de Junho 

8h30 –  Agências e associações de cooperação internacional 

10h00– Programas e modalidades de cooperação internacional 

11h00– Mobilidade internacional de estudantes: modalidades, indicadores, 

programas, tecnicalidades. 

11h30 – Indicadores de avaliação da internacionalização. 

12h00 – Almoço no Semesp. 

13h30 – Programa Ciências sem Fronteiras. 

14h30 – Internacionalização do Currículo. 

16h00 – Impacto da internacionalização nas IES. 

17h00 – Como montar um escritório / assessoria de relações internacionais na IES?  

17h30 – Trabalho em grupo. 

18h00 – Aprendizado do dia. 

 

Visita 2: 

Dia 27 de junho 

09h00 - Visita ao escritório de Coordenação Internacional da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie 

10h30 - Avaliação do módulo: Qual o principal aprendizado que você teve com este módulo 

do curso? Que tipo de aplicação isso teria na IES em que você atua? 

 



 

 

Módulo 3 

 

Workshop 3: 

Novos Horizontes em Desenvolvimento de Negócios em Educação 

Superior. 

Prof. Bob Hogg – Diretor de Desenvolvimento de Negócios da Universidade 

de Warwick - Inglaterra 
 

Dia 6 de Agosto 

10h30 – Panorama Geral do Programa e as oportunidades e os desafios em 

desenvolver negócios e cooperação com a indústria. Como será o 

encontro com o professor Bob Hogg, da Universidade de Warwick.  

12h00 –   Almoço no Semesp. 

14h00 –   Introdução geral do tema e a dinâmica do workshop. 

14h30  – O que é desenvolvimento de negócio com a indústria.  

Porque desenvolver relacionamento com a indústria é importante e onde 

estão as oportunidades e quais são as barreiras? 

Case de Estudo1: As estratégias de cooperação entre a Universidade de Warwick e 

o setor produtivo.  

Apresentação de dois cases de Líderes de IES: Quais são as oportunidade e 

barreiras para o engajamento e fortalecimento da cooperação entre IES e 

setor produtivo, no Brasil?     

18h00 -   Considerações sobre o aprendizado do dia. 

 

Dia 7 de Agosto 

8h30 – Considerações de um líder do setor industrial. Quais são os desafios e 

oportunidades para cooperação com o setor industrial? 

10h00 – Workshop: O que nós podemos fazer para ajudar? Conhecimento, 

competências e oportunidades para as IES do Brasil. Como engajar os professores?  

12h00 – Almoço no Semesp. 

13h30 – Workshop: Como você escolhe o negócio certo para desenvolver? O 

processo utilizado pela Universidade de Warwick. Como podemos desenvolver isso em 

nossa IES?  

15h30 – Case de Estudo 2 Escolhendo as estratégias de parceria. 

16h00 – Plano individual e trabalho em grupos. Como identificar as potenciais 

oportunidades? Cada participante terá que desenvolver seu plano utilizando as ferramentas 

de Warwick. 

17h30 – Qual o papel do SEMESP? O SEMESP poderia colaborar com sucesso do 

relacionamento entre o setor produtivo e as IES? 

18h00 – Aprendizado do dia.  

 

 

 



 

 

Visita 3: 

Dia 8 de agosto 

9h00 – Visita ao Instituto Mauá. Diálogos sobre gestão e a cooperação com o 

setor produtivo. 

10h30 – Avaliação do módulo. Qual o impacto no meu aprendizado na IES? 

 

 
Módulo 4 
 

Workshop 4: 
Desafios das Instituições de Educação Superior: empregabilidade, 
vínculos com o empresariado e sistemas de gestão. 

José Joaquin Mira – Dirigente da Oficina de Gestão e Controle da Qualidade 

da UMH - Universidade Miguel Hernández - Espanha 

 

Dia 22 de Outubro 

10h30 – Panorama Geral do Programa e os desafios das instituições de educação 

superior oportunidades e os desafios em desenvolver negócios e 

cooperação com a indústria. Como será o encontro com o professor José 

Joaquin Mira, da Universidade Miguel Hernandez. 

12h00 – Almoço no Semesp. 

14h00 – Que tipo de universidade queremos e necessitamos? Elementos para o 

planejamento estratégico e o papel da inovação. 

15h00 – Bases e modelos da qualidade institucional. A instituição e sua relação com 

as demandas e necessidades do entorno social e profissional. 

16h00 Os programas de empregabilidade e as estratégias para estabelecer e 

sustentar a relação com as empresas. O que funciona e o que não 

funciona?  

17h30 – Exemplos de como avaliamos a qualidade e a formação dos estudantes e 

de como medimos o impacto no entorno social. 

18h00 – Considerações sobre o aprendizado do dia 

 

Dia 23 de Outubro 

8h30 –   Indicadores de gestão, qualidade, docência e investigação.  

12h00 – Almoço no Semesp. 

13h30 –Que programas e propostas podemos por em prática para fomentar a   

empregabilidade de nossos universitários? 

16h00 –Que estratégias recorrer para fortalecer a relação entre universidade e 

empresa. Atividades práticas. 

 Metodologia de módulo: trabalhos em grupos para refletir o que fazemos e 

o que não devemos fazer. 

 18h00 – Aprendizados do dia 

 



 

 

Visita 4 

Dia 24 de Outubro 

9h00 – Visita à ESPM. Diálogo sobre empregabilidade e relacionamento com os 

alunos.  

10h30 – Avaliação do módulo. Qual o impacto no meu aprendizado na IES? 


