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10ª Missão Técnica Internacional Semesp – Austrália
Política de financiamento que funciona, autonomia
acadêmica das IES, engajamento das universidades
com a sociedade, relacionamento com o setor
produtivo, internacionalização e produção
científica de impacto são algumas estratégias
identificadas pelos participantes da Missão
Técnica, que foi conhecer o competitivo sistema de
ensino superior australiano.
Pioneiro na realização de visitas técnicas em países que
são referência em educação superior, com 12 países
visitados nos últimos 10 anos, o Semesp realizou de
17 a 30 de abril de 2018 uma intensa programação
de seminários e visitas técnicas a instituições de
ensino superior da Austrália, para conhecer o sistema
educacional e compreender como se efetivam as
políticas de ensino, pesquisa e extensão naquele país.
O objetivo das Missões Técnicas Internacionais do
Semesp é conhecer as melhores experiências de ensino
superior no mundo, para qualificar a formação dos
gestores das IES, para que através das melhores referências
os gestores possam realizar transformações em suas
instituições e para que o Semesp e os integrantes das
Missões possam colaborar com a melhoria do sistema
de ensino superior do Brasil.
Durante a 10ª Missão Técnica Internacional, 40
participantes – entre mantenedores e gestores de

IES brasileiras, representantes da Secretaria de Regulação e
Supervisão da Educação Superior (Seres/MEC) e integrantes
da equipe técnica do Semesp – visitaram universidades e
instituições acadêmicas das cidades de Sydney, Brisbane e
Melbourne.
Foram visitadas, em ordem cronológica: Macquarie University,
NSW Departamento of Industry, Australian Technology
Network, University of Technology Sydney, Bond University,
Browns Colllege & ACEPT, University of Southern Queensland,
Swinburne University of Technology, University of Melbourne
(L. H. Martin).
O Semesp organizou uma experiência diferente para os
participantes da 10ª Missão. Foram organizados grupos
de trabalho temáticos. Os temas são semelhantes aos do
documento de “Diretrizes de Política Pública para o Ensino
Superior Brasileiro”, publicado em agosto de 2017. Os grupos
se reuniram durante a viagem e apresentaram os resultados
dos trabalhos. O Semesp criou uma dinâmica que permitiu
maior interação e troca de informações entre os participantes.
As percepções colhidas foram qualificadas e estão
disponibilizadas neste documento, para acompanhamento e
reflexão das IES brasileiras. Com a publicação desse relatório o
Semesp quer instigar o debate sobre a melhoria do sistema de
ensino superior do Brasil, inspirar mudanças das IES e fomentar
o debate sobre políticas públicas.
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COMPOSIÇÃO DOS GRUPOS DE TRABALHO TEMÁTICOS:
Governança e financiamento
Rodrigo Capelato (coordenador), Carolina Marra Simões Coelho, Rogério Augusto Profeta,
Guilherme Nunes Theodoro, Evandro de Oliveira Montes e Marilise Rosa Guimarães.
Regulação e avaliação
João Otávio Bastos Junqueira (coordenador), Luís Antônio Baffile Leoni, Tereza Cristina Rodrigues
da Cunha, Hermes Ferreira Figueiredo, Alex Fernandes Dozza, Marina Gomes Pereira e Alexandre
Nunes Theodoro.
Internacionalização e redes
Fábio Reis (coordenador), Beatriz Eckert-Hoff, Maria Candida de Souza Pereira, Cecílio Alves de Moraes, João
Batista de Ávila Franco, Rafael Luiz Ciccarini Nunes.
Pesquisa e relação com a sociedade
Marcio Sanches (coordenador), Geraldo Henrique Ferreira Espindola, José Sérgio de Jesus, Oswaldo Saenger,
Mário Sérgio Swerts e Maria Beatriz Balena Duarte.
Tecnologia e inovação
Ruy Guérios (coordenador), Ana Valéria Reis, Bruno Weiblen, José Wilson dos Santos, Débora Cristina Bretas
Andrade Guerra, Joana Darc de Castro Ribeiro e Silmara Garcia.
Marketing
Valdir Lanza (coordenador), Larissa Araujo Velano, Patrícia Guérios, Renata Favaron, Thales Reis Hannas e
Vanilson Nascimento.
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01. FINANCIAMENTO: MODELO SEM GRATUIDADE GARANTE INCLUSÃO

O sistema de educação superior da Austrália conta com
1,45 milhão de alunos, sendo que aproximadamente 1
milhão na graduação. Esses alunos estão distribuídos em
43 universidades e 125 instituições similares às nossas
faculdades no Brasil.
A educação é extremamente importante para a
Austrália e um dos setores mais estratégicos da sua
economia, situando-se como o terceiro maior segmento
exportador, por meio da atração de estudantes do
mundo inteiro.
Outrora, as universidades públicas eram gratuitas.
Há aproximadamente 30 anos, porém, a Austrália
abandonou esse modelo. Todas as instituições passaram
a cobrar pelo ensino oferecido, mas ao mesmo tempo
foi criado um sistema de financiamento estudantil para
todos.
Segundo o economista Bruce Chapman, principal
responsável por essa reformulação do sistema, a
gratuidade não existe de fato; o que há é a realocação
dos recursos de toda a sociedade em favor de uma
parcela dos ingressantes nas universidades do país.
Considerando que os filhos de pais com escolaridade
superior têm quatro vezes mais chances de ingressar
no ensino superior, seriam eles que iriam preencher as
vagas ofertadas, perpetuando com isso um modelo de
exclusão e tornando o sistema pequeno e restrito.
A grande revolução se deu no modelo de financiamento
adotado, que oferece acesso para todos. Criado em
1989, o financiamento estudantil da Austrália inovou
ao atrelar a amortização da divida à renda auferida pelo
aluno. O tomador do financiamento começa a pagar o
financiamento assim que o rendimento do aluno atingir
o valor mínimo de 55.874 dólares australianos por ano.
Nessa faixa mínima de renda anual, o aluno passa a
pagar 4% do valor dos seus ganhos, evoluindo por faixas

até o limite de 8% ao ano para quem recebe renda anual acima
de 103.765 dólares australianos. Os pagamentos são anuais e
têm como base a declaração anual de renda até a amortização
total da dívida.
Esse modelo confere uma sustentabilidade maior ao sistema
e, ao mesmo tempo, é muito mais justo do ponto de vista
social. Os alunos que têm maior sucesso ao ingressar no
mercado de trabalho, restituem o fundo de financiamento
mais rapidamente, e os alunos com salários menores no
início de suas carreiras não são sacrificados com dívidas
impagáveis. Isso também vale para gerações cujo ingresso
no mercado de trabalho, por azar, coincidir com períodos de
recessão econômica e alto índice de desemprego. Gerações
que ingressam em momentos positivos da economia, com
aumento da oferta de vagas de trabalho e renda, poderão pagar
suas dívidas mais rapidamente, enquanto as que ingressam em
períodos de recessão não serão sacrificadas com mais esses
ônus, podendo pagar em prazos mais dilatados.
As dívidas do financiamento estudantil só prescrevem se o
tomador falecer, ou seja, não importa a idade, haverá sempre
a dívida, caso ainda não tenha sido totalmente amortizada.
Para o sucesso do financiamento nesses moldes, a Austrália
criou um sistema muito avançado de cooperação do
Ministério da Educação com a Receita Federal. Em síntese, o
governo australiano aprova as regras e o orçamento, e emite os
títulos que compõem um fundo de receita consolidada. Esse
fundo alimenta o financiamento estudantil e outras despesas.
Os alunos declaram a renda anual para a Receita Federal
australiana, que cobra os repagamentos conforme as taxas e
os limites de renda anual.
O programa é considerado um sucesso por resolver o
problema da inadimplência e promover justiça social,
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dando acesso a todos ao desenvolver um modelo de
repagamento muito mais simples e eficiente. De 1989
a 2015, o número de alunos australianos no ensino
superior cresceu 118% e o fundo de financiamento dos
estudantes aumentou 71%.

- Remoção do desconto de 10% para pagamento antecipado
e do bônus de 5% para amortizações voluntárias.

Apesar do sucesso do programa de financiamento, o
valor da dívida dos estudantes tem crescido mais do que
se estimava. Isso está gerando a necessidade de ajustes
no programa para manter a sustentabilidade e, portanto,
a perenidade. A dívida esperada para 2015/2016 era de
aproximadamente 35 bilhões de dólares australianos e,
no entanto, superou a barreira de 50 bilhões.

- Limite de financiamento de 104 mil dólares australianos para
os demais cursos.

- Limite de financiamento de 150 mil dólares australianos para
estudantes de Medicina, Odontologia e Medicina Veterinária.

Considerar o modelo de financiamento da Austrália é, sem
dúvida, fundamental para a construção de um novo modelo
de financiamento para o Brasil. O sistema australiano é um caso
de sucesso em termos de ampliação do acesso e justiça social
com sustentabilidade financeira. E, tão importante quanto
aprendermos com o modelo, também é nos espelharmos na
Austrália e enfrentarmos de forma transparente e corajosa a
questão da gratuidade nas universidades públicas brasileiras.

A agilidade e a assertividade da implantação dos ajustes
também são exemplos a serem seguidos. A boa gestão
do fundo, com alterações pontuais nas regras, permitirá
a manutenção do programa sem perda de credibilidade.
As modificações previstas são:
- Australianos morando fora do país também devem
pagar. Antes, o pagamento ficava interrompido
enquanto o devedor estivesse morando fora.
- Redução do limite mínimo de renda anual para iniciar
o repagamento e ampliação dos limites máximos com
criação das novas faixas até 10%.
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02. SIMPLICIDADE NA REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO
O setor de serviços educacionais é um dos
principais motores da economia australiana.
Depois da mineração de ferro e da extração de
carvão, a educação internacional é o setor que mais
gera divisas para o país: 30,9 bilhões de dólares
australianos por ano1 . Atualmente a Austrália ocupa
o terceiro lugar na lista de destinos preferidos pelos
estudantes estrangeiros, recebendo 6% do total,
atrás de EUA (20%) e Reino Unido (9%)2.
Dados de dezembro de 20173 revelam que do
total de 1.457.209 estudantes matriculados nas
168 instituições acadêmicas de ensino superior
australianas, 391.136 são estudantes internacionais.
Ou seja, apenas no segmento universitário, os
estrangeiros representam cerca de 27% do total
de matrículas. Ainda desse total, cerca de 69%
(1.007.435 estudantes) estão matriculados em
cursos de graduação e pouco mais de 90% estão
vinculados às universidades.
Já nos cursos técnicos e profissionalizantes de nível
superior, os números são ainda maiores: 4.542.600
estudantes matriculados em todo o país. Deste
total, 217.696 são estudantes internacionais. Nesse
segmento, os principais provedores são 42 TAFE
(Technical And Further Education), 14 universidades
e 250 instituições comunitárias. 34% da população
economicamente ativa da Austrália possui como
principal certificação os diplomas de cursos técnicos,
níveis 1 a 6 do Australia Qualif ication Framework4 .
O êxito do setor educacional como um dos principais
motores econômicos e geradores de divisas da
Austrália se deve, em boa medida, à qualidade
das instituições de ensino superior, garantida pela
forte supervisão do setor pela Tertiary Education
Quality Standards Agency (TEQSA) e pela Australian
Skills Quality Authority (ASQA), agências do governo
responsáveis pelo credenciamento e fiscalização
das diretrizes do Australian Qualif ication Framework
(AQF).
A comunidade científica e as universidades
australianas conquistaram 12 prêmios Nobel. Seis
universidades australianas (Australian National
University, University of Melbourne, University of
Queensland, University of New South Wales, Monash
University e University of Sydney) figuraram, em

2017, na lista das 100 melhores universidades do mundo
organizada pela QS World University Ranking, e metade
das universidades australianas estava entre as 500
melhores do mundo. Com menos de 0,5% da população
mundial, a Austrália é responsável por cerca de 3% dos
resultados de pesquisa registrados mundialmente, e
aproximadamente 50% das publicações de pesquisa são
feitas em coautoria com pesquisadores internacionais.
Pode-se ainda atribuir o dinamismo e a importância
econômica do setor educacional da Austrália ao êxito do
sistema de avaliação em vigor desde 1995, o Australian
Qualif ication Framework (AQF). O AQF é um conjunto de
diretrizes para a avaliação dos cursos oferecidos por todos
os provedores de serviços educacionais australianos, com
o objetivo de facilitar a mobilidade estudantil e fomentar
a concorrência entre os prestadores desses serviços.
A experiência profissional é levada em consideração nas
diretrizes do AQF, de modo a incentivar a continuidade
dos estudos por parte dos indivíduos ao longo de toda
sua vida profissional e diminuir a redundância e o tempo
de sua formação. O profissional pode, por exemplo, deixar
de cursar matérias básicas de cursos técnicos ou mesmo
de cursos acadêmicos se demonstrar já ter adquirido os
conhecimentos e habilidades pertinentes no exercício
prático da profissão.
Outra característica do sistema educacional australiano
é sua estreita articulação com a indústria e principais
empregadores no país. Em 2016 o setor industrial
australiano investiu cerca de 16,7 bilhões de dólares
australianos no financiamento de pesquisa e
desenvolvimento. Já o governo foi responsável por um
investimento de 10,1 bilhões, e outros 4,4 bilhões de
dólares australianos foram provenientes de doações e
recursos próprios das universidades.
A participação de representantes industriais no sistema
de avaliação e credenciamento dos cursos se dá por
meio dos Skill Councils, conselhos de competências
profissionais. Esses conselhos buscam ajustar a oferta
de ensino profissionalizante na Austrália às constantes
mudanças na economia e, assim, diminuir a falta de mãode-obra qualificada para atender à demanda por trabalho
especializado (skill shortages). Nesse contexto, o governo
australiano oferece subsídios, estabelece parâmetros de
avaliação e garante o controle de qualidade do setor
educacional, enquanto os representantes industriais
se responsabilizam por manter atualizado o fluxo de

Fonte: Australian Bureau of Statistics (2017).
Fonte: Education at a Glance, 2017 (OECD).
3
Fonte: Department of Education and Training – International Student Data Monthly Reports (YTD December 2017).
4
Mais informações disponíveis em: https://www.aqf.edu.au/
1
2
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informações sobre as necessidades de seus setores
econômicos e sobre novas técnicas e tecnologias
para fins de uso nas capacitações.

seus atos. Em contrapartida, os desvios, fraudes ou
desrespeito às normas e leis sofrem consequências duras
e à altura de seus atos.

Os sistemas de avaliação e regulação são
relativamente simples e sua lógica é dar liberdade
às instituições de ensino superior com poucas
visitas in loco, não realização de qualquer exame
dos egressos, etc., pois todo o sistema é baseado no
tripé autonomia, confiança e resultados.

Talvez esse deva ser o nosso grande aprendizado
e inspiração: sermos capazes de criar um sistema
semelhante.

O estado concede autonomia total às IES
universitárias, que têm liberdade na escolha dos
cursos, projeto pedagógico, carga horária e demais
insumos. Por outro lado, o governo dispõe de
pesquisa de resultados como empregabilidade
e renda de cada profissional das IES, assim como
feedback dos órgãos de classe das profissões
regulamentadas. Este conjunto de informações
permite ao governo auxiliar as IES na melhoria de
seus cursos num processo virtuoso de ajuda mútua.

No Brasil há um sistema extremamente burocrático,
pautado na desconfiança e no pressuposto de que, se o
estado não fiscaliza, o agente fará algo errado. Tal modelo
incha a máquina estatal, torna-a ineficiente e abre espaços
para benefícios indevidos, corrupção e injustiças. O mais
grave é que esse aparato não funciona. Sobrecarrega as
pessoas e IES honestas com excesso de burocracia e não
consegue coibir atos ilegais ou imorais, ou mesmo punir
quem os pratica. Há excesso de fiscalização e nenhuma,
ou pouca, consequência.

O princípio da confiança, que poderia ser aplicado no
Brasil, pressupõe que todos os atores são honestos,
íntegros, bem-intencionados e responsáveis pelos
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03.COMPROMISSO COM INTERNACIONALIZAÇÃO E REDES DE COOPERAÇÃO

O conceito de internacionalização adotado no
ensino superior da Austrália é caracterizado como
um processo que visa integrar uma dimensão
intercultural e global capaz de contribuir com
o crescimento e o desenvolvimento do país e
promover a melhoria da qualidade da educação e
da pesquisa.
Nesse
sentido,
a
internacionalização
é
institucionalizada e planejada de forma a definir
como, para que e onde se quer chegar, com foco na
resolução de problemas locais, regionais, nacionais e
globais, para permitir a transformação da sociedade
e a melhoria da qualidade de vida das pessoas, e
também para exportar a educação e gerar receita
maior para as universidades e divisas significativas
para o país.
Para tanto, as políticas educacionais buscam atrair
“as melhores cabeças” do mundo, para ter uma rede
diversificada de alunos; promover a diversidade
e a multiculturalidade; tornar as universidades
verdadeiramente
globais,
fortalecendo
os
relacionamentos multilaterais com instituições
parceiras e com a indústria em áreas de pesquisa
de qualidade; garantir às instituições acadêmicas
as melhores posições nos rankings mundiais, na
condição de líderes do conhecimento, com impacto
social e global; produzir conhecimentos de alcance
mundial, com vistas a contribuir com a solução de
problemas globais; manter a educação como um
dos mais importantes produtos de exportação do
país.
As universidades e demais instituições de ensino
superior australianas acreditam também na
internacionalização como um caminho para
estimular a inovação, aumentar a qualidade de suas
pesquisas e melhorar o ensino e a aprendizagem.
Com esse objetivo, mantêm parcerias com
instituições de outros países, principalmente da
Ásia, da Europa e da América, que se mostrem
dinâmicas e voltadas para a pesquisa, fornecendo
financiamento para projetos de pesquisa
multidisciplinares, sempre com vistas a solucionar
os desafios globais do século 21.

coordenações, que promovem os convênios, as parcerias
e as mais diversas formas de atrair estudantes para o
país, e assim exportar educação. A forma como se dá
essa atração envolve a pesquisa, com programas de
mestrado, doutorado e pós-doutorado, presencial e
on-line; promoção da internacionalização regional e
dentro do próprio país; convênios gerais de cotutela;
parcerias para dupla certificação em nível de graduação
e pós-graduação; programas acadêmicos internacionais;
programas de educação transnacional, muito fortes com
países asiáticos; parcerias de articulação, intercâmbio
e mobilidade acadêmica; parcerias com cursos
estruturados especificamente para atender a demandas
de grupos de estudantes formados provenientes de
várias Instituições estrangeiras; programas de mobilidade
com governos mundiais, nos quais o governo australiano
financia estudantes para irem para fora; parcerias com
indústrias nacionais e de outros países; parcerias para
provisão de educação para outros países através de
campi de filiais e acordos bilaterais; parcerias com
engajamento em pesquisas globais; parcerias para cursar
inglês individualmente ou em grupo. Essa diversificação
nas formas de promover a internacionalização amplia as
possibilidades de integração e contribui para a ampliação
de projetos.
Os números mostram que, em dezembro de 2017, havia
799.371 estudantes internacionais matriculados em
instituições de ensino do país, incluindo as matrículas em
cursos de inglês, sendo 44% em instituições de ensino
superior, 27% em cursos técnicos e profissionalizantes
de nível superior, 19% em cursos de inglês, 6% em
diversos programas de formação executiva e 3% em
escolas de educação básica . Levando em consideração
a população total do país, estimada em 24.13 milhões
de habitantes, pode-se afirmar que a Austrália possui a
maior porcentagem mundial de matrículas de estudantes
estrangeiros. Para cada 50 habitantes do país, 1 é
estudante internacional.
Com 36.496 mil estudantes, o Brasil ocupa o quinto lugar
na lista de países de origem dos estudantes estrangeiros,
3,9% do total. A China ocupa a dianteira com 29,6%,
seguida pela Índia (10,9%) e Nepal (4,6%). Excluindo-se
os países asiáticos, dentre os dez países que mais enviam
estudantes internacionais para a Austrália constam o
Brasil e a Colômbia (em 10º lugar, com 2.3%).

Esse processo está estruturado institucionalmente
no país por meio de escritórios, institutos e
Fonte: Austrade MIP, Orbis (YTD December 2017).
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Estima-se que 49% dos estudantes brasileiros
frequentam cursos de língua inglesa, conhecidos
por “ELICOS” (English Language Intensive Courses for
Overseas Students). Nesse segmento, apenas a China
enviou mais estudantes do que o Brasil em 2017. Há
ainda 44% dos estudantes brasileiros matriculados
em cursos técnicos e profissionalizantes de nível
superior e apenas 4.5% em universidades. Durante
o programa Ciência sem Fronteiras (CsF), a Austrália
ocupou o 5º lugar entre os principais destinos dos
estudantes brasileiros, com aproximadamente 6 mil
estudantes.
Da experiência vivida na Austrália, podemos apontar
alguns caminhos para as instituições de ensino
superior privadas brasileiras, já que é fundamental
que o profissional do século 21 esteja inteirado
sobre os impactos que a globalização e a Educação
4.0 provocam no âmbito regional e transnacional,
sobre as formas de interagir com esse processo e
sobre seus efeitos.
Entendemos que é preciso que as IES,
primeiramente, planejem o que querem em
relação à internacionalização e avaliem quais são as
possibilidades, para então adotar como estratégia
em seu Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI). Nesse sentido, é interessante implementar um
Programa Institucional, com um Instituto interno
(ou escritório ou coordenação) para gerenciamento
do programa junto a um Comitê Institucional,
com editais específicos para todas as formas de
internacionalização adotadas.
Em termos de caminhos já delineados acerca da
Internacionalização no sistema educacional do
Brasil, vale registrar que o Semesp vem atuando
junto ao MEC na definição de novas políticas
públicas para a Internacionalização – um caminho
que trará resultados promissores ao país. No
âmbito das Instituições de ensino superior
privado, já existem inúmeras experiências para
promoção da Internacionalização como forma
de atrair estudantes estrangeiros, dentre as quais
podem servir de modelos: a institucionalização de
um setor que gerencie o programa institucional
de internacionalização e promova workshops e
palestras para alunos e professores sobre a temática;
a oferta de disciplinas optativas na graduação,
ministradas unicamente em língua estrangeira; a
oferta de disciplina optativa de língua estrangeira;
as parcerias com instituições estrangeiras que
oferecem cursos de línguas; os convênios para
alunos cursarem disciplinas no exterior, com vistas à
dupla certificação; a oferta de disciplina de Língua e
Cultura Brasileira para Estrangeiros.

Além disso, é importante implementar um programa
de apoio institucional com fomento interno, bem
como construir relacionamentos com os órgãos de
fomento governamentais, como CAPES, CNPq, FAPESP,
FAPDF e demais FAPs estaduais, assim como com o
Ministério das Relações Exteriores e as Embaixadas.
Imprescindível também (mas ainda muito incipiente no
Brasil) é estabelecer parcerias com a indústria e outras
áreas empresariais, a exemplo do que fazem a Austrália
e outros países, como a Alemanha e a Coreia do Sul,
nos quais a indústria atua em forma de Skill Councils,
contribuindo para atentar às constantes mudanças na
economia e manter atualizado o fluxo de informações
sobre as necessidades de seus setores econômicos e
sobre mudanças e inovações no setor.
Ademais, urge traçar caminhos de construção de
diferenciais nos nossos cursos de graduação para atrair
estudantes estrangeiros em nossas IES, o que permitirá,
mais fortemente, promover acordos de cooperação
bilateral com outros países – modalidade esta que já é
forte, no Brasil, mas apenas nos cursos de pós-graduação
stricto sensu. Ao passo disso, é imprescindível fazer com
que a Internacionalização ocorra de dentro para fora, a
chamada “Internationalization at home”, que objetiva
identificar mecanismos para tal “sem sair de casa”,
possibilitadas via internet. Ainda, estabelecer parcerias
internacionais para viabilizar projetos como o ERASMUS
(European Region Action Scheme for the Mobility of
University Students) e a NAFSA (Association of International
Educators), além buscar a integração com redes de
cooperação como a FAUBAI (Associação Brasileira de
Educação Internacional).
Para concluir, ressaltamos que a compreensão da
diversidade de formas de Internacionalização na Austrália
nos mostra que esta não se restringe à mobilidade
acadêmica, existindo outros mecanismos para que esse
processo de cooperação em rede cresça e se solidifique
cada vez mais, uma vez que, na esteira do mundo
globalizado e da Educação 4.0, os muros entre os países
se esvanecem e dão lugar a fluxos de conhecimentos
globais, de tecnologia, de economia, de culturas, de
valores e de ideias para além das fronteiras nacionais,
daí a importância da internacionalização no âmbito
educacional do Brasil.
Durante a 10ª Missão conhecemos a Australian Technology
Network (ATN), que é um consórcio formado por cinco
universidade: RMIT University, Queensland University of
Technology, University of Technology of Sidney, University
of South Australia e Curtin University, que nasceu em 1975
como um Centro de Institutos de Tecnologia, mas em
1998 foi reorganizado e refez as estratégias.
A experiência da organização da ATN, que promove o
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engajamento entre a indústria e as universidades,
com foco em criar diferentes projetos que gerem
valor, produtos, serviços, negócios e empregos,
proporciona aprendizado para as Redes de
Cooperação organizadas pelo Semesp.
O consórcio evitou incluir na rede instituições de
ensino superior concorrentes e criou um comitê
administrativo que funciona como um escritório
responsável pela implementação das estratégias e
avaliação das atividades, fazendo gestão de projetos
e relacionamento institucional e estimulando o
relacionamento ético entre as IES e os laços de
confiança entre as pessoas.
O sucesso da ATN, assim, passa pela qualidade
da organização e pelo seu modelo de gestão. O
relacionamento com o setor produtivo favorece a
competitividade das universidades que integram
o consórcio. Somente em pesquisa experimental,
que gera valor, são investidos anualmente cerca
de 1 bilhão de dólares australianos, sendo que, em
média, 60% desse valor é proveniente da indústria.
A captação de recursos da ATN é um exemplo para
as Redes do Semesp no Brasil, no sentido do diálogo
com as empresas. Na Austrália, as universidades
procuram resolver as demandas do setor produtivo.
A ATN declara que não pretende ser um consórcio
competitivo na área de pesquisa básica e acadêmica,
mas sim em pesquisa que resolva problemas da
sociedade. É preocupação do consórcio priorizar a
formação de pessoas que tenham as competências
requeridas pelos empregadores.

um sucesso, o que fez com que as IES do consórcio
expandissem os cursos para a Nova Zelândia e para países
da Ásia.
A ATN criou projetos como Work Integrated Learning, que
é um centro de compartilhamento das melhores práticas
de aprendizado e de estudos sobre o processo de ensino
e aprendizagem. O centro foi criado para ser referência
no consórcio e para instigar mudanças acadêmicas nas
instituições. Outra iniciativa é o Teaching and Learning
Grants, que oferece bolsas de estudo e treinamento
para professores. Há ainda iniciativas que coordenam a
comercialização de produtos criados pela cooperação
entre universidades e empresas.
No Brasil, as Redes de Cooperação ainda são relativamente
novas. O aprendizado internacional permite, no caso
das redes, o conhecimento de cases de sucesso. Os
participantes da 10ª Missão foram instigados a integrar
das Redes de Cooperação do Semesp, pois conheceram
o sucesso da ATN.
A experiência Australiana irá fazer com que o Semesp
qualifique as redes que coordena. No caso do sistema
de ensino superior, a expectativa é que o MEC
incentive a formação de redes de cooperação no
Brasil. O reconhecimento, passa pelo diálogo e pelo
reconhecimento nos processos de avaliação das IES.

Essa é uma outra referência de boa prática que
podemos avançar no Brasil: discutir de forma
qualitativa o perfil do egresso em nossas IES,
fomentar a relação com os egressos, priorizar a
empregabilidade dos nossos estudantes e direcionar
as pesquisas para a resolução de problemas reais,
que sejam demanda da sociedade.
Há um programa de doutorado que é realizado pela
ATN nas empresas, no qual os estudantes precisam
resolver alguma “dor da empresa”. A gestão do
programa é feita pela ATN, mas em cooperação com
o setor industrial.
O ensino a distância também é uma prioridade do
consórcio, que procura desenvolver um modelo
de ensino e aprendizagem “hands on” e construiu
diretrizes para essas práticas. Através do e-Grad
School, o consórcio oferece para professores
e estudantes diferentes cursos. O modelo é
14
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04. PESQUISA E RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

A evidência percebida pelos participantes da
10ª Missão foi que a pesquisa acadêmica nas
universidades australianas tem grande relevância,
ocupando papel de destaque, mesmo em
instituições tecnológicas, que têm um foco maior
em formação para o mercado.
Há uma forte institucionalização da pesquisa,
departamentos formalizados, apoio estrutural e
financeiro e uma agenda ambiciosa, para a qual
há verbas governamentais e também uma grande
aproximação com a indústria para financiamento
em pesquisa aplicada e inovação, e de bolsas para
mestrado e doutorado.
No modelo de pós-graduação australiano, o
mestrado tem em média dois anos de duração e é
pré-requisito para o doutorado (PHD), que tem três
anos de duração. Além disso, tanto mestrados como
doutorados são ofertados na modalidade EAD, e as
modalidades de pós-graduação on-line não sofrem
restrições, nem da academia, nem do mercado. É
importante o destaque dado à pontuação que as
pesquisas oferecem nos rankings, trazendo prestígio
para a universidade e atraindo alunos internacionais,
que buscam formações de alta qualificação.
A pesquisa é uma fonte de recurso importante para as
universidades australianas, cujos projetos disputam
prêmios nacionais e internacionais e buscam a
melhoria contínua da qualidade das publicações e
da entrega de produtos e serviços para a sociedade.
Por outro lado, as instituições estimulam a formação
de consórcios com outras universidades com vistas
ao incremento da pesquisa, tanto aplicada quanto
básica, buscando sinergia para um processo de
inovação contínuo.
Além da pesquisa essencialmente acadêmica,
fomenta-se também a pesquisa em cooperação
com a indústria, em um modelo de parceria no qual
a universidade tem seus projetos financiados e as
corporações conseguem desenvolver produtos e
serviços inovadores, como resultado de trabalhos
acadêmicos consistentes orientados pelos melhores
professores da área.

As universidades australianas valorizam e têm como
um de seus pilares o engajamento com a comunidade,
promovendo diversas ações de integração com a
participação discente e docente. Para tanto, as políticas
de extensão são institucionalizadas, por meio de áreas
específicas, como institutos que buscam assegurar a
sustentabilidade por meio de financiamento advindo
de parcerias e doações, além do próprio orçamento da
universidade.
Também merecem registro os programas da Macquarie
University, uma universidade pública com grande foco na
pesquisa como diferencial competitivo, com uma agenda
bem ambiciosa e vultosos investimentos na investigação
científica.
A instituição recebe verbas governamentais, tem
programas consistentes de doutorado e prioriza a
internacionalização por meio do intercâmbio de
pesquisadores, com verba própria, visando a multiplicação
da pesquisa publicada. Disputa prêmios nacionais e
internacionais, ranking em publicações e de classificação
das universidades, mas ainda é incipiente no e-learning,
que está em fase de incremento.
A Macquarie desenvolve programas de doutorado com
outras universidades, como o programa Doutorado em
Parceria, no qual a universidade se associa com outras
instituições para criação e oferta de um programa
conjunto, mas que depende da aprovação do proponente
pelos órgãos diretivos da instituição. Mas há também
um programa menos complexo, de cotutela com outras
universidades estrangeiras para troca de conhecimento
e de pesquisadores, que envolve cooperação com
Alemanha e China e depende apenas da anuência do
orientador, embora o aluno precise ser aprovado no
programa de doutoramento australiano.
Quanto ao engajamento social, a universidade mantém
um programa comunitário profissional chamado PACE
(Professional and Communiy Engagement), aberto a
todos os alunos de graduação, que alinha teoria e prática
e permite combinar emprego com capacitação para
identificação da carreira a seguir.
Outro destaque é a University of Technology Sydney, uma
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instituição de ensino superior pública com foco na
formação tecnológica, cujos programas têm forte
vinculação com a indústria e buscam promover
maior comercialização da pesquisa universitária e
colaboração entre parceiros e pesquisadores.
O envolvimento da universidade com a sociedade
local é feito tanto pela metodologia de buscar
solucionar problemas de diferentes naturezas,
quanto pelo amplo contato mantido com os clusters
de produção acadêmica e empresarial locais, e
também pela grande presença da sociedade em
suas instalações.
A universidade mantém um processo de
internacionalização por meio de parcerias com
a indústria no Reino Unido, França, Alemanha,
Indonésia, China e América do Sul, através do qual
os doutorandos podem desenvolver suas atividades
de pesquisa trabalhando dentro das empresas,
inclusive morando em outros países.
Com o Brasil, houve uma aproximação por meio
do programa Ciência Sem Fronteiras (cerca de 600
estudantes) e com 28 projetos financiados em
conjunto com a USP e UNICAMP.
Merece registro também a University of Southern
Queensland, uma instituição de ensino superior
pública estadual, que desenvolve ensino, pesquisa
e extensão, de forma majoritária por meio de
educação a distância. Com 6.000 alunos presenciais
e 20.000 alunos em EAD, a universidade desenvolve
um grande esforço institucional para promover o
engajamento social, sendo o maior desafio mobilizar
a população universitária que desenvolve atividades
acadêmicas a distância.

externa de renda por meio de parcerias com a indústria
do setor, como a fabricante de máquinas e implementos
agrícolas John Deere.
Seus programas de mestrado e doutorado também
são ofertados on-line, até mesmo em outros países, e
atualmente há doutorandos desenvolvendo pesquisas
para a universidade em Londres, Cingapura, Malásia e Rio
de Janeiro.
Analisando a experiência de forma comparativa com
a prática nas universidades brasileiras, percebe-se
claramente a diferença entre o foco na pesquisa australiana
em parceira com a indústria, sendo inclusive grande fonte
de financiamento, o que gera renda, inovação, patentes
e desenvolvimento econômico, em contraste com a
pesquisa brasileira, realizada de forma majoritária na
universidade pública, que por questões ideológicas cria
óbices a essa aproximação com o mercado.
Os programas de doutorado nas universidades
australianas são estimulados a buscar financiamento
externo, enquanto no Brasil as fontes de fomento
normalmente são públicas e não há competitividade,
com pressões por entregas inovadoras.
Quanto ao engajamento comunitário, ficou evidente que
os programas de extensão se assemelham aos realizados
em universidades brasileiras, com foco em ações voltadas
para o desenvolvimento local e regional.

Para tanto, ela mantém um instituto bem estruturado,
cujas ações buscam orientar as pesquisas e o ensino,
com feedback e acompanhamento, priorizando
os relacionamentos locais, procurando múltiplas
oportunidades de cidadania, como o Movimento
Rural Feminino, o Banco Comunitário e a Liderança
Rural Australiana, e buscando sempre a resiliência
social e econômica das comunidades e regiões.
Queensland tem como área principal a agricultura,
por ser essa a base da economia regional, e na
universidade a pesquisa é percebida como fonte
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05. INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
O Ensino Superior no Brasil vem avançando no
que diz respeito a mudanças de paradigmas nos
modelos de ensinar e aprender. Algumas instituições
já modificam seus ambientes de aprendizagem,
investem na formação de seus professores, pois
estes precisam de um novo perfil e nova postura
frente a essas mudanças, reveem seus currículos e
desafiam seus estudantes para que sejam não só
crítico-reflexivos, mas criativos, empreendedores e
que busquem realização profissional e pessoal.
O Semesp, por meio de suas atividades voltadas à
Educação e por meio das missões que promove a
diferentes países que têm a educação no ensino
superior como referência, oportuniza às instituições
brasileiras acesso às mais diversificadas universidades
de renome internacional, para que se inspirem nos
seus modelos de gestão e práticas institucionais
voltados à aprendizagem do estudante.
O diferencial das universidades australianas visitadas
na 10ª Missão é o de um ensino engajado com as
questões sociais, não só locais e comunitárias,
mas também de âmbito nacional, uma vez que a
parceria governo-universidade investe nos jovens
que podem apresentar soluções para os problemas
sugeridos e colocá-los em prática.
Um aspecto igualmente relevante é a preocupação
com a formação integral dos estudantes,
proporcionando-lhes um ensino diferenciado,
adequado ao mercado de trabalho e cada vez mais
personalizado e centrado no aluno.
Nas universidades Australian Technology Network,
Macquarie University, University of Technology
Sydney, Bond University, University of Southern
Queensland, SwinBourne University Technology e
The University of Melbourne os alunos estão sempre
no centro do processo educativo, caracterizando
a aplicação de métodos ativos, com técnicas de
ensino diferenciadas, normalmente orientadas pela
aprendizagem por competências e habilidades
profissionais, geradoras de experiências nos
múltiplos cenários de práticas reais ou simuladas.
O governo australiano, por sua vez, tenta enfatizar
o caráter prático do ensino público e entende
a educação como uma formação integral do

indivíduo. No âmbito da educação primária (school
education), o ensino é redesenhado no documento The
Adelaide Declaration on National Goals for Schooling in
the Twenty-first Century. Nele destaca-se a importância
da educação básica para os cidadãos do futuro,
entendida como conhecimento, valores e competências.
Insiste também no papel da escola como uma “Learning
Community” (comunidade de aprendizagem) em
que ocorre uma colaboração comunitária entre pais,
professores, empresas e os próprios alunos. Além disso,
pretende melhorar o status e a qualidade da profissão
docente e desenvolver novos sistemas de avaliação e
certificação do ensino.
A internacionalização é um de seus pontos mais fortes.
Mais de um terço do total de alunos do ensino superior
australiano é composto de estrangeiros (mais de 500 mil
alunos estrangeiros num total de aproximadamente 1,5
milhão de estudantes matriculados no ensino superior).
A Pesquisa estabelece um diálogo entre os parceiros
da universidade e os programas de governo, em que
se detectam problemas sociais e das empresas e
apresentam-se soluções para eles.
A cooperação entre a demanda da indústria e as
universidades pauta-se no conhecimento e na mão
de obra vindos dos estudantes protagonistas nessa
cooperação.
Outro foco importante da inovação nesse modelo de
ensino é a interdisciplinaridade à frente dos programas
do governo, em que os estudantes buscam soluções para
problemas reais complexos e a qualquer momento de sua
formação superior podem escolher uma área de formação
mais técnica para adquirir competências profissionais
que são reconhecidas pelo mercado (sistema VET—
Vocation, Education and Training), inseridas no currículo
do aluno com aproveitamento de créditos na sua trilha
de formação universitária na graduação, mestrado e
doutorado.
É visível a preocupação com a empregabilidade e a
colocação dos alunos no mercado, por meio de iniciativas
que objetivam ajudar o estudante a se preparar para o
mundo do trabalho e a se conectar com as vagas que
tenham aderência à sua experiência. Isso tudo com a
utilização de tecnologia de plataformas de gestão de
carreiras e empregabilidade, administradas por times
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multifuncionais que garantem que os alunos
adquiram e experimentem práticas profissionais
nos primeiros três semestres de cada curso.

o estudante no centro da resolução de problemas
reais, que motivem seu desenvolvimento profissional e
desempenho pessoal.

A tecnologia transpassa pelos variados programas
que se apresentam nas universidades australianas
e visa à inovação e ao desenvolvimento da
ciência. Usa-se o que há de mais moderno em
infraestrutura tecnológica nas salas de aula:
projetores, whiteboards, lightboards, e alguns com
equipamentos de gravação para acompanhamento
a distância. Além disso, a grande maioria das IES
possui cursos on-line, suportados por ambientes
de aprendizagem, cujos valores cobrados são quase
os mesmos dos cursos presenciais, porque não
há percepção de diferença de qualidade, tanto na
modalidade presencial quanto a distância, já que
essa metodologia permite que estudantes que
estão muito distantes das universidades, tenham
acesso a educação de qualidade.

Os espaços de aprendizagem criativa afloram o espírito
empreendedor, o trabalho colaborativo e a elaboração
de modelos de negócios. Além disso, os espaços de
aprendizagem criativa cooperam com o desenvolvimento
das habilidades comunicativas, cognitivas dos estudantes
e com a inteligência emocional deles.

Dois grandes destaques no uso da tecnologia
estão na Bond University, com seu programa
Beyond, e na University of Southern Queensland. A
tecnologia é tratada como meio e o real diferencial
se encontra na visão estratégica bem comunicada
e patrocinada institucionalmente, e com processos
bem estruturados que geram uma forte cultura
organizacional em torno dessa visão estratégica.
Impressiona muito como a estratégia é comunicada,
percebida e trabalhada por todos os envolvidos no
processo.

Uma educação inovadora motiva o estudante e leva-o
a compreender a si mesmo, as suas reais necessidades
e a entender que suas escolhas no campo profissional e
pessoal também vão passar pelas mãos do professores
e profissionais de mercado que vão acompanhar seu
processo de aprendizagem e desenvolvimento.

O aluno deve ser visto como indivíduo, único, diferente
do que é em uma educação massiva e antiquada.
Uma educação inovadora ajuda a fomentar
competências para o campo profissional, possibilitando
que os estudantes conheçam a si mesmos, desenvolvam
competências como a comunicação e o pensamento
crítico e utilizem a tecnologia para engajá-los com o
mundo.

Afinal, a inovação está nos objetivos das universidades
que engajam a sociedade e o mercado de trabalho nos
seus modelos de ensino e promovem o desenvolvimento
intelectual, operacional e profissional de seus estudantes.

As reflexões inspiradas nessas visitas motivam
o repensar das estruturas da universidade
brasileira, tanto da educação pública, que na
Austrália abandonou há décadas a gratuidade
nos cursos superiores, estruturando uma forma
de financiamento para os alunos que necessitem
de apoio. Outro ponto muito importante seria
organizar rapidamente um sistema similar ao VET,
que existe também na Inglaterra, em vários países
da europa e até no México, que é a organização de
cursos e certificações em todas as áreas de atuação
profissional, com suas competências profissionais
e habilidades técnicas reconhecidas pelo mercado
de trabalho e aproveitadas pelas universidades,
possibilitando ao aluno adquirir as competências
profissionais da área em que queira trabalhar
a qualquer tempo e converter esses créditos
profissionais em créditos acadêmicos.
Faz-se relevante no Brasil o estreitamento nas
relações entre empresa/indústria e universidade,
como no modelo australiano, para que se coloque
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06. MARKETING COLABORATIVO E EFICIENTE
Durante a 10º Missão Técnica Internacional do
Semesp, a Austrália se mostrou o novo player mundial
de alta competitividade em que o mundo deverá
lançar seus olhares nos próximos anos. Inserida em
um contexto criativo e inovador, o país demonstrou
competência e alta capacidade de conectividade e
interatividade, habilidades indispensáveis para os
atuais profissionais de marketing.

desse porte pode promover na educação é incalculável,
qualquer disciplina pode se aprofundar e dar uma visão
real sobre o conteúdo aplicado. Imaginem uma aula
de astronomia em um laboratório desse porte? Poder
circular pelo sistema solar, por exemplo, não é algo que
vemos em qualquer lugar. Os projetos tecnológicos e de
inovação impressionam pela qualidade e capacidade de
promover a aprendizagem de forma prática e eficiente.

O país, que até duas décadas atrás exercia um
papel periférico no cenário mundial, aproveitou as
oportunidades históricas e, por meio da educação,
proporcionou o desenvolvimento da sociedade e
mostrou ao mundo a importância da educação de
qualidade. Os cursos, com alto valor agregado, se
tornaram essenciais na vida do cidadão Australiano,
que garantem um alto nível de empregabilidade e
engajamento com a sociedade, transformando não
só o profissional, mas todo o entorno onde a IES está
localizada.

Com as mudanças tecnológicas, não há mais
discernimento entre plataformas, mídias ou atividades
on-line e off-line, o mundo se prepara para uma nova era
onde não será mais possível promover essa diferenciação,
a tecnologia está inserida no nosso cotidiano de forma
dramática, transformando as atividades, as relações e,
claro, a educação.

Hoje, bem posicionadas, as IES se preparam para os
desdobramentos da Revolução 4.0, com projetos
inovadores, agregadores e conectados, que atraem
estudantes de todo o mundo para o país. O sistema
educacional é o terceiro maior ativo da economia
australiana com 650 mil alunos estrangeiros e exige
do aluno uma percepção melhor de suas vocações
e foco na carreira em que pretende investir.
O modelo de marketing exercido pelas IES
Australianas é um dos mais contemporâneos do
mundo, onde a equipe se mantém estrategicamente
focada nos negócios da instituição e nas parcerias e
não apenas na propaganda. Aqui, o foco deixa de
ser a venda, mas sim a construção de valor agregado
e a colaboração com o aluno no processo decisório.
Toda a comunicação é clara e eficiente, que facilita a
compreensão e o processo de captação de alunos.
Os campi universitários australianos recebem
grandes investimentos em tecnologia de ponta
e infraestrutura. Os participantes da 10º Missão
Técnica do Semesp visitaram um laboratório
de realidade virtual na University of Technology
Sydney (UTS) e puderam experienciar a sensação
de vivenciar espaços físicos reais, em tempo real,
por meio de uma tecnologia 3D em 360 graus. A
experiência e o aprendizado que um laboratório

Trouxemos para o Brasil a clara visão de que o profissional
de marketing, cada dia mais, deverá se transformar em um
data driven, orientado para dados, de forma a aproveitar
as toneladas de dados gerados diariamente e captados
pelas mais diversas plataformas de monitoramento para
otimizar processos e estratégias de marketing e aproveitar
as tendências de mercado. Saber ler os sinais de mercado é
essencial neste novo cenário, onde tecnologias como big
data e martechs (marketing e tecnologia) são essenciais
para o desenvolvimento e sustentabilidade das IES.
Pudemos tirar muitas lições positivas das visitas que
fizemos a universidades como Macquarie University,
UTS, Bond University, Swinburne, entre outras. O claro
posicionamento das IES, a agilidade e eficiência no
desenvolvimento de projetos com o mínimo possível de
fricção e o cuidado com a comunicação e a marca foram
aprendizados marcantes para o grupo. Todo este cuidado
reflete na boa comunicação que faz com que, tanto alunos
quanto a comunidade, entendam o valor, a importância
e todos os projetos da Instituição, gerando um alto nível
de aprovação da população e da comunidade acadêmica
pelo sucesso das políticas implantadas e pela qualidade
do sistema educacional australiano em nível mundial.
Identificamos um traço muito forte de engajamento e
acolhimento na cultura australiana, que fortalece sua
capacidade de promover parcerias em diferentes setores,
favorecendo todos os envolvidos nesse processo: o setor
produtivo, com mão de obra qualificada, as universidades
com um alto nível de desenvolvimento e valor agregado,
os estudantes que se veem em um cenário mais favorável
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para o mercado de trabalho e a sociedade, que se
beneficia de todo o desenvolvimento promovido
por esse ecossistema sustentável.
É exemplar a transparência, a clareza das
informações e o desejo das IES australianas na
formalização de parcerias consistentes e inovadoras.
Nesse sentido, a 10ª Missão Técnica, promovida
pelo Semesp, cumpre o papel de abrir o caminho
do diálogo e novas possibilidades para o ensino
superior brasileiro. Cabe às nossas IES aproveitarem
essa oportunidade, dialogar, trocar experiências e
experimentar novas formas de fazer.
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