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INTRODUÇÃO

N

ós do Semesp temos uma certeza: não podemos afirmar com
convicção como será o ensino superior daqui a 10 anos. Podemos,
no entanto, levantar dados, tendências, desenhar cenários e fazer
análises preditivas da dinâmica do setor para tentar chegar o mais próximo
possível da realidade do ensino superior em 10 anos.
Mapear o que está por vir é um exercício anual que o Semesp realiza para
que gestores educacionais possam compreender o macroambiente em
que atuam e conduzir suas instituições ao encontro de um futuro próspero
e sustentável.
Para enriquecer esses estudos, realizamos, anualmente, um evento
chamado “O Futuro do Ensino Superior”, onde apresentamos dados e
tendências, discutimos a influência do uso da tecnologia e debatemos
com profissionais do Brasil e do mundo. Na pauta, como o ensino superior
poderá buscar um equilíbrio entre a gestão eficaz e os caminhos da
inovação para encontrar soluções acadêmicas e administrativas para a
educação superior nos próximos anos em termos de gestão, liderança,
sustentabilidade, empreendedorismo, engajamento dos estudantes e
papel dos professores nos novos ambientes educacionais.
A partir deste encontro, todos os anos, elaboramos um relatório com base
nos principais debates do evento. O relatório se atualiza a cada edição do
evento.

O primeiro encontro “O Futuro do Ensino Superior” aconteceu em 2017.
Para aprofundar o tema, contamos com a participação especial do Dr.
Vijay Kumar – Pró-Reitor e Conselheiro Estratégico para o Programa de
Aprendizado Digital em Educação do MIT (Massachusetts Institute of
Technology) e da Dra. Stephanie H. Kenen – Pró-Reitora de Graduação e
Diretora Administrativa do Programa de Educação da Harvard University.
O encontro resultou no relatório “As perspectivas para as IES nos

próximos 10 anos”.

Já em 2018, realizamos um novo encontro com a participação da Dra.
Christine Ortiz – Fundadora da Station1 e Professora de Engenharia do MIT.
Ela apresentou uma visão sobre o modelo de universidade projetado para
preparar cidadãos ativos e engajados em um ecossistema de inovação e
economia produtiva. Segundo ela, esse modelo é capaz de estabelecer
a empatia como aprimoramento da condição humana e manifestar uma
motivação intrínseca para a aprendizagem, a pesquisa e o conhecimento,
com ênfase na parcela de estudantes que tradicionalmente não tem acesso
ao ensino superior.
Contamos também com a participação do ex-titular da Secretaria de
Regulação e Supervisão da Educação Superior (Seres) do MEC, Henrique
Sartori, que apresentou como o órgão tem pensado a inovação dentro do
seu processo regulatório e de supervisão de forma a atender a esses prérequisitos.
As sínteses dessas duas apresentações foram elaboradas especialmente
para este relatório pelo Grupo de Trabalho de Inovação do Semesp,
representados aqui por Lilian Bacich, José Moran, Marcos Masetto e pelo
relator Adriano Novaes.
Participaram do evento também os integrantes do GT de Inovação do
Semesp, que apresentaram o Framework de Inovação: Zelly Machado,
reitora da Toledo Prudente; Wagner Sanchez, diretor Acadêmico da Fiap,
Fernando Fernandez, da área de marketing do Eniac, Thiago Almeida,
fundador da Escola HUB e Paulo Tomazinho, consultor Educacional.
O seminário contou, ainda, com a participação dos pesquisadores e
líderes do CEPI - Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação da FGV
Direito SP, bem como a diretora do CEPI, Marina Feferbaum,
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e do consultor Paulo de Tarso Barros, que atuaram como facilitadores
de diferentes grupos de discussão em salas temáticas.
Os grupos abordaram temas relevantes ao ensino superior relacionados
a pesquisas, projetos, flexibilidade, currículos, avaliações, portfólios de
experiência, educação continuada, entre outros. Cada grupo criou os
“mandamentos” referentes aos temas. Os mandamentos precisavam
indicar ações assertivas de impacto na dinâmica das IES.

Nós do Semesp acreditamos que: “O futuro se constrói com base nos
alicerces do que somos hoje”. Nossa expectativa é que essa afirmação,
baseada nos melhores parâmetros do ensino superior e aliada à nossa
capacidade de desenvolver projetos e propostas de qualidade, tenha um
impacto relevante na organização e dinâmica das IES, preparando-as para
um futuro próspero e assertivo.
Boa leitura!

Coube ao jornalista, consultor em comunicação, autor e diretor de TV,
Marcelo Tas, fazer a apresentação de encerramento sobre o papel das
mídias e dos influenciadores digitais nos processos de inclusão por meio da
educação, além de promover um open talk final com alguns convidados.
O resultado deste encontro pode ser conferido abaixo no relatório-síntese,
que foi dividido em três partes:

1

Framework de Inovação e os Mandamentos da Educação Superior;

2

Station 1 e Henrique Sartori;

3

Considerações Finais.
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Durante o seminário “O Futuro do Ensino Superior”, o GT apresentou uma
proposta de um Framework de Inovação, acompanhado por um guia que
orienta à sua compreensão. O guia por ser acessado aqui.
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FRAMEWORK DE INOVAÇÃO E OS

PARTE 1 MANDAMENTOS DA EDUCAÇÃO SUPERIOR

E

m 2018, o Semesp reuniu diversos especialistas em ensino superior e
pessoas que atuam em diferentes dimensões da inovação e constituiu
um Grupo de Trabalho de Inovação com os seguintes objetivos:

a

provocar e instigar as IES a conhecer as melhores práticas de
inovação;
O Framework deve ser entendido como uma indicação de possíveis caminhos para
as IES iniciarem seu processo de inovação.

b

inspirar as pessoas interessadas em inovação e as IES, por meio da
realização de eventos que apontem o que está por vir no ensino
superior;

c

orientar as IES a construir e implantar processos de inovação por
meio de indicações técnicas;

No encontro de 2017, os professores Stephanie Kenen e Vijay Kumar afirmaram
com convicção que o processo de inovação precisa acontecer em uma perspectiva
integrada, sistêmica e que permita mudanças institucionais. E a nossa proposta
é justamente ser flexível, de forma que cada IES tenha liberdade para refazer ou
construir o seu Framework, conforme suas características e demandas. O que
pretendemos é apontar possíveis caminhos para que a IES possa construir com
liberdade seu próprio processo de inovação.
Com o apoio do CEPI, organizamos quatro grupos de discussão, com temas diversos,
que ficaram responsáveis pela elaboração dos “Mandamentos da Inovação”,
conforme segue:
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5

Instituirás parcerias abertas com
instituições públicas e privadas com
o objetivo de resolver problemas
reais da sociedade;

8

Envolverás os alunos para
oferecerem capacitação para
os diferentes segmentos da
comunidade;

6

Investirás em pesquisa de impacto
social;

9

Romperá fronteiras entre IES,
governo e organizações públicas e
privadas.

Integrarás práticas de aprendizagem
que fortaleçam a cooperação entre
empresas e IES;

7

Criarás um núcleo que terá como
foco a organização das ações
sociais extra muros;

7

Co-criarás o currículo e as estratégias
de ensino e aprendizagem, em
cooperação
com
diferentes
empregadores e com a indústria;

PARCERIA INTERNACIONAL, EDUCAÇÃO GLOBAL E PESQUISA

8

Mapearás as necessidades do
mercado e desenvolverá produtos
e serviços escaláveis e inovadores.

PARCERIA ENTRE MERCADO E INSTITUIÇÃO DE ENSINO

1

Desenvolverás um Centro de Interação
entre empresa e universidade para
o desenvolvimento de diferentes
atividades de cooperação;

5

2

Criarás estruturas curriculares em
parceria com o mercado para
promover a experiência prática
profissional do estudante;
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3

4

Estabelecerás cooperação com o
mercado de trabalho;

Discutirás os projetos pedagógicos
dos cursos com os empregadores;

Resolverás problemas reais das
empresas, por meio de diferentes
metodologias, em especial de
estudo baseado em solução de
problemas;

1

Incentivarás pesquisas científicas
voltadas para a solução de problemas
por meio de intercâmbio com IES e
empresas nacionais e internacionais;

2

Proporcionarás incentivos fiscais
e isenção para implantação de
pesquisas científicas com colaboração
internacional;

3

Promoverás o intercâmbio internacional
de alunos e professores para a
melhoria da qualidade acadêmica e
administrativa da instituição;

EDUCAÇÃO VOLTADA PARA O IMPACTO SOCIAL

1

2

Falarás menos sobre projetos sociais
e farás projetos relevantes para a
sociedade;

Integrarás projetos de ensino,
pesquisa e extensão às demandas
da comunidade;

3
4

Criarás programas para atender as
demandas dos jovens para atraí-los
para o ambiente universitário;

Terás, nas IES, diferentes atividades
para a comunidade;

4

Criarás um centro de línguas ou
incentivarás o aprendizado de línguas
estrangeiras para que os estudantes
tenham condições de participar dos
projetos de intercâmbio universitário;

5

Implantarás
uma
política
institucional
de
cooperação
nacional
e
internacional,
preferencialmente com instituições
de perfil semelhante, possibilitando
aprendizados
institucionais
e troca de experiências das
melhores práticas acadêmicas e
administrativas;

6

Promoverás a internacionalização
do currículo;

7

Flexibilizarás o currículo e serás mais
interdisciplinar com o objetivo de
facilitar a mobilidade de estudantes
e professores para o exterior;

5

8

Promoverás pesquisas e projetos com
parceiros internacionais;

9

Definirás a internacionalização como
estratégia prioritária.
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PART 2

DESIGN ORGANIZACIONAL, METODOLOGIAS E
ESPAÇOS DE APRENDIZAGEM
Utilizarás
todos
os
espaços
institucionais como ambiente de
aprendizagem;
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2

Desenvolverás
espaços
de
aprendizagem abertos, colaborativos,
interdisciplinares para ressignificar
espaços e práticas tradicionais;

7

Proporcionarás
espaços
que
favoreçam a teoria aliada à prática
(espaço maker, por exemplo);

3

Proporcionarás
experiências
de
aprendizagem
significativas
no
contexto regional, nacional e mundial;

8

Criarás uma área institucional de
inovação pedagógica (inovarás ou
morrerás);

4

Desenvolverás uma nova cultura para
a aprendizagem fora da sala de aula,
de forma integrada e interativa;

9

Praticarás a “ensinagem”.

1

5

Escutarás sempre para definir e
engajar seus propósitos de inovação;

Estarás aberto ao novo;

STATION 1 E HENRIQUE SARTORI

Síntese da apresentação da Dra. Christine Ortiz, fundadora da Station 1

E

m sua apresentação, Christine Ortiz destacou que seu objetivo ao deixar o
cargo de reitora em MIT, em 2016, foi desenvolver a “universidade do futuro”,
uma instituição de ensino superior sem departamentos, evitando “caixas
artificiais de conhecimento”.
Ela afirmou que, para atingir esse propósito, a Station 1 estabeleceu a inclusão,
a investigação e o impacto como eixos norteadores e, como desafio, vencer a
desigualdade educacional. Tudo com o objetivo de ampliar o acesso ao ensino
superior e proporcionar experiências educacionais baseadas na criatividade, na
colaboração interdisciplinar e na profunda conexão humana entre estudantes,
docentes e entre pares. Segundo ela, estes são os elementos essenciais que trarão
benefícios de longo prazo no mercado de trabalho.
Segundo Ortiz, existem evidências de que as formas tradicionais de realizar pesquisa
científica, inovação tecnológica e desenvolvimento não resolvem o problema da
desigualdade. O modelo da Station 1 prioriza a educação e a pesquisa em uma
abordagem humanista, integrando ciências humanas e tecnologia para que os
alunos tenham oportunidade de estudar para além das fronteiras criadas para o
ensino de tecnologia, ciências e engenharia, por exemplo.
Christine Ortiz relatou que, depois de ter visitado mais de 250 instituições de ensino
superior ao redor do mundo, trabalhou com outros colegas na criação de um novo
modelo de currículo para o ensino superior. O modelo cria vínculos entre o ensino e
a pesquisa e fortalece a capacidade de o estudante chegar às próprias conclusões e
descobertas. Em virtude disso, o modelo decidiu integrar no processo de ensino uma
variedade de campos de conhecimento, como História, Ciência,
Tecnologia, Sociologia, Artes, Design. Os cursos de graduação possuem um
ampla base de formação de área de humanas e de criatividade.
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De acordo com a educadora, todos esses campos podem ser fundidos,
cada um com suas características e contribuições, para um melhor
entendimento do mundo, de forma socialmente dirigida, buscando a equidade, a
inovação tecnológica e o desenvolvimento.
Para ela, o centro do projeto da Station 1 é o vinculo entre ensino e pesquisam,
sendo orientado para temas reais e com forte vínculo com a sociedade. A ideia é
nunca parar de desenvolver novos métodos de ensino de acordo com a necessidade
de cada projeto e aluno. A geração de jovens que chega ao ensino superior quer
que o processo de aprendizagem e os trabalhos acadêmicos tenham impactos
na sociedade. Eles querem fazer algo significativo, e a missão das instituições de
ensino é responder a esses anseios.
De 800 inscritos para o primeiro curso da instituição, em 2017, apenas 80 foram
aprovados para uma imersão de dois meses. A Station 1 ainda é um projeto
experimental. Com validação e melhoria do modelo acadêmico, a fundadora da
instituição pretende, nos próximos anos, instituir um novo modelo de universidade.
Aliás, Christine Ortiz ainda tem dúvidas se será preciso fundar uma universidade
nos modelos formais como conhecemos hoje, porque nos moldes atuais há mais
liberdade para experimentar e inovar.
Na primeira parte do curso, os alunos são orientados sobre como fazer pesquisa
em um horizonte que integre tecnologia e ciência de ponta e como formular
perguntas significativas em áreas de relevância social e que proponham novas
alternativas para os problemas contemporâneos. Uma das etapas inclui a pesquisa
de dados na cidade, com análise de problemas de forma interconectada a partir
de múltiplas lentes e de integração de mentoria no trabalho com aprendizagem
em sala de aula. Os estudantes devem buscar vários caminhos de respostas e não
apenas uma solução ou visão sobre o problema.
A instituição mantém um projeto de ampliação sustentável, com o objetivo de
garantir o bom funcionamento e dinâmica do modelo acadêmico. O financiamento
é proveniente das empresas, que pagam os estudos dos seus colaboradores, e
doações de empresas e de pessoas.
A equipe responsável pelo projeto da Station 1 acredita que é possível implementálo em outros lugares, aproveitando a sinergia com a sociedade e a instituição de
ensino. Para as fundadoras da Station 1, a cidade é um ambiente de aprendizagem
que pode ser utilizado pelas instituições de ensino.

Aspectos que, segundo a Dra. Christine Ortiz, estruturam o projeto
embrionário de uma Universidade do Futuro:
Abordagem construtivista com a aprendizagem baseada na investigação
e na pesquisa, considerado como um currículo invertido, que possibilita a
aprendizagem autodirigida e ao longo da vida;
Planejamento de um currículo híbrido flexível, que integra a aprendizagem
ativa em sala de aula, recursos online e o foco na resolução de problemas reais,
contando com três dimensões: aprendizagem personalizada, aprendizagem
em grupos e mentoria de especialistas;
Inclusão da pesquisa científica, com foco no desenvolvimento da equidade
por meio da inovação e avanço direcionados à realidade social;
Incorporação de temas relevantes no projeto acadêmico e incentivo para
que os estudantes saibam lidar com as ambiguidades, fazer boas perguntas
e avançar para além das respostas únicas;
Implantação de um modelo acadêmico que favoreça o acesso e a inclusão
social, já a maior parte dos alunos são de baixa renda;
Exploração de espaços e contextos onde a instituição universitária está
localizada, por meio da construção de processos de cooperação com todo o
ecossistema da região e que beneficiem ao máximo a aprendizagem;
Criação de espaços abertos, com configurações diferentes, que fortaleçam a
interação entre o aprendizado formal e o informal;
Investimento em um processo de aprendizagem que incentive o
protagonismo do aluno e que instigue o bom relacionamento com os
professores e a atuação em diversos projetos de cunho social;
Colaboração entre instituições de ensino e diferentes empregadores na
formação dos alunos, que devem atuar, com mentorias de professores, em
comunidades, empresas e espaços além da universidade;
Fortalecimento de modelos acadêmicos híbridos de aprendizagem
estruturados em projetos alicerçados em tecnologias digitais de baixo custo;
Avaliação contínua de todos os processos para a verificação,
validação e aperfeiçoamento do modelo acadêmico.
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A Station 1 tem um firme propósito de ser uma universidade inclusiva
para os que não têm acesso ao ensino superior de ponta. A instituição dá muita
ênfase à mentoria profissional (mentor dentro da empresa) e mentoria acadêmica
(mentor dentro da universidade), trabalhando de forma integrada, valorizando a
aprendizagem ativa e procurando manter o vínculo entre ensino e pesquisa de
maneira que seja relevante para a sociedade.
O desafio da Station 1 é se tornar escalável e sustentável. Para nós, no Brasil, é
preciso buscar mecanismos para inovar e incluir estudantes de baixa renda e de
alto potencial, para que a receita não dependa só de mensalidades, mas também
de parcerias com organizações públicas e privadas.
Para as fundadoras da instituição, é preciso criar um núcleo de professores que
estejam abertos para a mudança e dispostos a inovar. Elas recomendam que a
instituição promova encontros nos quais todos possam compartilhar ideias,
repensar planos e gestão, fortalecer os vínculos entre os professores, estimular o
protagonismo dos alunos e estruturar processos de inovação.

Segundo o palestrante, as IES têm alunos do século 21, currículos do século 20
e salas do século 18, e que é preciso encontrar “o que a sociedade quer, e não
o que as universidades querem”. O ex-secretário considera que o processo de
regulação percebe que ainda são incipientes cursos e conteúdos que envolvam
inteligência artificial, nanotecnologia, big data e outros. Ele afirmou que, para
100 cursos de administração protocolados, existe apenas 1 em sistema de informação. Segundo Henrique Sartori, ainda há poucos currículos inovadores com
propostas multidisciplinares, baseados em formação por competências e outros.
Para o secretário, a Seres precisa de outro olhar para a inovação no ensino superior. Ele ressaltou a importância da multidisciplinaridade em todos os cursos,
inclusive nos tradicionais, como o de Direito.
O ex-secretário da Seres concluiu afirmando que bons resultados são frutos do
diálogo aberto pelo MEC, e que a inovação não é um produto em si, mas um
processo com a participação de todos para construir uma sociedade melhor.

Síntese da apresentação do Dr. Henrique Sartori, secretário da Seres,
Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC
Durante sua apresentação, Henrique Sartori afirmou que, nos últimos tempos, o
MEC tem pensado a inovação dentro do seu processo regulatório e de supervisão
para fazer frente às mudanças projetadas para o futuro do ensino superior. Nesse
sentido, ele ressaltou a importância do Brasil cumprir as metas do Plano Nacional
de Educação para garantir a competitividade do país e atender aos desafios da
sociedade. E citou a cooperação que foi construída entre o Semesp e a Seres,
inclusive no apoio à construção do documento Diretrizes de Política Pública para
o Ensino Superior Brasileiro.
Provocado com algumas perguntas sobre o que foi feito na educação superior
neste tempo em relação a investimentos em cursos tradicionais ou inovadores e
em novas experiências, o secretario defendeu que o último Censo da Educação
Superior do INEP mostrou que temos muito a melhorar em cursos não tradicionais,
currículos e práticas inovadoras.
Sobre a Quarta Revolução Industrial, o palestrante ressaltou que nossos alunos
estão 100% inseridos nela, e que as instituições de ensino superior também
precisam se inserir nesse novo contexto. Ele também afirmou que, para tornar
o Brasil competitivo com ajuda da educação superior, o MEC tem que trazer ao
ambiente regulatório novas perspectivas, inspirado em países que são referência
em ensino superior e que investiram em recursos humanos, educação, ciência e
tecnologia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

ambiente do ensino superior é complexo e exige das instituições
capacidade permanente de percepção sobre a dinâmica da atmosfera em
que atuam. De acordo com o Presidente do Semesp, Prof. Hermes Ferreira
Figueiredo, os gestores precisam encontrar caminhos que levem suas IES para o
futuro “convencidas de que o ensino superior precisa continuar a preparar o aluno
para o mundo, de uma forma inovadora e humana”.
O Semesp ganhou relevância no cenário educacional brasileiro também pela sua
constante busca por atualizações, inovações e motivações para o ensino superior
privado brasileiro, diante das constantes mudanças do setor e do mundo.
Em seu papel de zelar pelo sucesso de seus associados e colaborar de forma
efetiva para que o sistema de ensino superior do Brasil seja competitivo, flexível e
organizado a partir das melhores referências de educação do Brasil e do mundo, o
Semesp continuará a observar e projetar o futuro do ensino superior com o apoio
de especialistas nacionais e internacionais, promovendo novos eventos como este.
Para o Semesp, o futuro se constrói a partir do presente, nesse sentido,
recomendamos que as IES saibam equilibrar as boas práticas que já existem na
instituição com ações que instiguem a inovação. Para nós, é imprescindível as
seguintes ações concretas:

a

Definição do modelo acadêmico e administrativo, aliado com os parâmetros
contemporâneos do ensino superior;

b

Realização de mudanças sistêmicas e valorização da construção coletiva dos
projetos institucionais;

c

Atuação em iniciativas que instiguem a cooperação nacional e internacional e
a implementação de projetos relevantes para a sociedade;

cd

(Re)organização do design institucional, em especial no modelo acadêmico
(redefinição do currículo, do perfil do professor, valorização do uso da
tecnologia, implantação do ensino híbrido, transformação digital, entre
outros), do modelo administrativo (menos burocrático e hierarquizado) e da
infraestrutura (mais interativa e flexível);

ce

Valorização da aprendizagem do estudante e de análises preditivas (que
definem e estabelecem cenários sobre a vida acadêmica dos estudantes) para
fortalecer a possibilidade do bom desempenho deles.

Os seminários “O Futuro do Ensino Superior” são uma forma de manter viva e
atualizada a discussão sobre inovação, tendências do futuro e novas tecnologias.
Em 16 de agosto de 2019, será realizada a 3ª edição do evento, que trará mais uma
avalanche de novidades e ideias para a preparação das IES para um futuro que já
está batendo à nossa porta.
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