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1. Editorial ^top 

Boletim Editorial 15 
 
Bem-vindo a esta primeira edição da nova versão por e-mail do Boletim UNESCO-UNEVOC. Esperamos que goste 
da nova apresentação e do fácil acesso às informações on-line. A decisão de passar de um boletim em formato 
impresso e PDF para outro em formato eletrônico teve por objetivo proporcionar a você, leitor, informações mais 
ágeis e frequentes sobre as últimas atividades do Centro Internacional UNESCO-UNEVOC, da Rede UNEVOC e de 
nossas agências parceiras. Este novo boletim também incorpora novas características, como atualizações sobre 
discussões recentes ocorridas no e-Forum (Fórum Eletrônico) e sobre os últimos eventos na TVETipedia, a nova 
plataforma de compartilhamento de informações criada pelo UNEVOC para a comunidade de Educação e Formação 
Técnica e Profissional (EFTP ou TVET, na sigla em inglês) e inaugurada no final de março de 2009. Esses novos 
elementos vinculam o Boletim a outros serviços eletrônicos do UNEVOC e esperamos que estimulem discussões e 
debates nesses foros. Esperamos, também, que agências parceiras e membros da Rede UNEVOC continuem a 

contribuir com artigos para o Boletim UNESCO-UNEVOC, com vistas a manter a comunidade global da EFTP informada sobre os últimos resultados 
de seus trabalhos. 
 
O novo Boletim por e-mail será publicado trimestralmente em março, junho, setembro e dezembro de cada ano. Esta primeira edição do Boletim 
eletrônico – que é, na verdade, a 15ª edição do Boletim UNESCO-UNEVOC – incluirá informações sobre as atividades do UNEVOC desde o início de 
2009. Obviamente, o Boletim continua sendo uma publicação multilíngue que será apresentada nos seis idiomas oficiais da ONU e em português. As 
diferentes versões idiomáticas serão distribuídas da mesma forma que o formato impresso: o Centro Internacional UNESCO-UNEVOC divulgará as 
versões em inglês, francês e espanhol, e as nossas agências parceiras nas regiões correspondentes produzirão e divulgarão as versões do Boletim 
em árabe, chinês, russo e português. 
 
Se desejar contribuir com um artigo ou fazer perguntas ou comentários sobre a nova versão eletrônica, não hesite em nos enviar um e-mail para 
bulletin@unevoc.unesco.org. Aguardamos seu contato. 
 
Muita coisa aconteceu no UNESCO-UNEVOC em 2009. No início de janeiro, foi realizada uma Reunião Consultiva Internacional de Especialistas em 
EFTP em Bonn, Alemanha, com o objetivo de oferecer contribuições para o desenvolvimento de uma nova estratégia de EFTP por parte da UNESCO, 
um processo iniciado em 2008. O UNEVOC também contribuiu para a Conferência Mundial da UNESCO sobre Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável, também realizada em Bonn. No contexto da conferência, o Centro organizou uma oficina de quatro horas sobre o tema Desenvolvimento 
de Habilidades e Competências de Trabalhadores com uma EFTP que Promova o Desenvolvimento Sustentável. Pela terceira vez este ano, a Cúpula 
Africana em EFTP do UNESCO-UNEVOC sobre Acesso e Inclusão: Melhoria da EFTP por meio de Informações e Soluções de Aprendizagem 
baseadas nas TIC foi realizada dentro da conferência eLearning Africa, contando com a participação de uma centena de formuladores de políticas de 
educação, pesquisadores e profissionais da área. Também houve avanços na Rede UNEVOC em 2009. Você encontrará informações sobre isso e 
muito mais nesta edição do Boletim UNESCO-UNEVOC. 
 
Após oito anos atuando como Diretor do Centro Internacional UNESCO-UNEVOC, Rupert Maclean deixou o cargo em 31 de março de 2009. Quem 
conhece o Sr. Maclean e o UNESCO-UNEVOC sabe dos resultados extraordinários que foram alcançados no Centro Internacional UNESCO-
UNEVOC durante o seu mandato como Diretor. Ao longo de todos esses anos, o Centro desempenhou um papel estratégico  no fortalecimento da 



EFTP nos Estados- Membros da UNESCO. O Sr. Maclean também estabeleceu o impressionante programa de publicações do UNESCO-UNEVOC e, 
por meio da Rede UNEVOC mundial e do desenvolvimento de serviços eletrônicos do UNEVOC, apoiou a ligação incontestável entre profissionais e 
instituições da área de EFTP. Todos os funcionários e parceiros do UNESCO-UNEVOC sentirão sua falta e desejam-lhe sucesso no novo cargo que 
assumirá como Professor de Educação Internacional no Instituto de Educação de Hong Kong. 
 
 
L. Efison Munjanganja, 
Oficial Responsável 
Centro Internacional UNESCO-UNEVOC 
mailto:e.munjanganja@unevoc.unesco.org 
 
 
=> Leia o Boletim 15 on-line 

  

2. A Rede UNEVOC ^top 

 

2.1 Novos Centros UNEVOC  
Alemanha 
 

Novo Centro UNEVOC na Alemanha  
 
Três organizações situadas em Magdeburg, Alemanha, tornaram-se um Centro UNEVOC conjunto: a InWEnt – 
Capacity Building International (Desenvolvimento Internacional de Capacidades), a Universidade Otto von 
Guericke e o Fraunhofer Inst itute for Factory Operation and Automation (IFF) (Instituto Fraunhofer de 
Operação e Automação Industrial). 
 
O Dr. Luiz Ramalho, chefe do departamento de Desenvolvimento Empresarial Sustentável da InWEnt, comentou 
o estabelecimento do Centro UNEVOC: “Juntamente com os outros Centros UNEVOC, agora teremos a 

oportunidade de promover novas parcerias voltadas ao desenvolvimento sustentável na área de EFTP.” 
 
Sobre as três organizações que compõem o Centro UNEVOC  
 
A InWEnt – Capacity Building International  é uma organização sem fins lucrativos, que atua em todo o mundo na área de desenvolvimento de 
recursos humanos, capacitação avançada e construção de diálogo. Seus programas de desenvolvimento de capacidades são voltados para 
especialistas e dirigentes da comunidade empresarial e da sociedade civil que atuam nas áreas de política e administração. 
 
A divisão de Mídias Modernas e Desenvolvimento de Currículos na Educação e Formação Profissional da InWEnt situa-se em Magdeburg. 
Entre outros temas, a divisão aborda o desenvolvimento e a reforma de sistemas educacionais nacionais, a cooperação tecnológica, a 
transferência de habilidades administrativas, o desenvolvimento de currículos, a pedagogia e os métodos de capacitação de professores e 
desenvolvimento de materiais didáticos e a formação de redes training the trainer (formação de formadores). 
 
Em 2007, o UNESCO-UNEVOC e a InWEnt assinaram um Memorando de Entendimento para estabelecer uma parceria estratégica entre as 
duas organizações. Com essa parceria, pretendem atuar em regime de colaboração em diversas atividades. 
Veja também: Memorando de Entendimento entre a InWEnt e o UNESCO-UNEVOC. 
 
A Universidade Otto von Guericke, situada em Magdeburg, tem por objetivo traçar uma imagem clara e eficientemente estruturada com seu 
principal enfoque de conhecimento nas áreas tradicionais de engenharia, ciências naturais e medicina. Ela também considera que as 
disciplinas de economia e administração, bem como de filosofia e letras, são essenciais para uma universidade moderna na era da informação.
 
Em 2007, o UNESCO-UNEVOC e a Universidade Otto von Guericke assinaram uma Carta de Intenção para estabelecer cooperação de longo 
prazo entre as duas organizações. Essa cooperação concentra-se em atividades internacionais no âmbito da estrutura da Década da 
Educação para o Desenvolvimento Sustentável (DEDS) das Nações Unidas. 
Veja também: UNESCO-UNEVOC e Universidade de Magdeburg assinam Carta de Intenção 
 
O Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF) é uma instituição de pesquisa independente que pertence à organização 
Fraunhofer-Gesellschaft. Seu objetivo é conceber, projetar e produzir soluções tecnológicas inovadoras e personalizadas nas áreas de: 
 
• Engenharia e Sistemas de Logística e Gestão de Materiais;  
• Sistemas Robotizados e Tecnologia de Medição e Testes;  
• Engenharia de Processos e Fabricação;  
• Engenharia Virtual e Formação Virtual Interativa.  
 



Links 
 
InWEnt –  Capacity Building International 
 
Otto von Guericke University, Magdeburg 
 
Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation (IFF) 
 
 
Contato 
 
L. Efison Munjanganja, Diretor, Redes UNEVOC, e.munjanganja@unevoc.unesco.org 
 

 
Austrália 
Australian Maritime College (Instituto Superior Marítimo Australiano) (março de 2009) 
mais: http://www.unevoc.unesco.org/unevocdir3.php?akt=99&id=2922 

Jordânia 
National Training of Trainers Institute (Instituto Nacional de Formação de Formadores) (maio de 2009) 
mais: http://www.unevoc.unesco.org/unevocdir3.php?akt=99&id=2924 

 
 
 

2.2 Novo Diretório da Rede UNEVOC  

Novo Diretório da Rede UNEVOC  
 
A última versão impressa do Diretório da Rede UNEVOC foi publicada em janeiro de 2009. O Diretório oferece 
informações sobre os Centros da Rede UNEVOC e procura facilitar o trabalho em rede e a colaboração. Além de 
oferecer informações para contato, descreve as atividades dos Centros UNEVOC e as populações atendidas por 
esses serviços. O Diretório foi enviado por e-mail para os Centros UNEVOC em todo o mundo. 
 
Além das versões do Diretório em formato impresso e PDF, há também uma versão eletrônica interativa que pode ser 
acessada no site do UNEVOC em 
http://www.unevoc.unesco.org/2.0.html?&tx_drwiki_pi1%5Bkeyword%5D%3DUNEVOC+Network. A versão eletrônica 
é atualizada com frequência. Essas atualizações são necessárias para facilitar o trabalho em rede e manter a utilidade 
do Diretório. 
 

Documentos 
 
Diretório da Rede UNEVOC (PDF, 1262KB) 
 
 
Pessoa de Contato da Rede UNEVOC 
 
L. Efison Munjanganja, Diretor, Redes UNEVOC, e.munjanganja@unevoc.unesco.org 

 

2.3 Encontros da Rede UNEVOC  
Seminário/oficina sub-regional UNEVOC em Luangprabang, RPD Laos 

 



Seminário/oficina sub-regional UNEVOC  
Desenvolvimento de capacidades dos Centros UNEVOC e de educadores da Rede 
UNEVOC e formação de formadores profissionais 
Luangprabang, RPD do Laos, de 7 a 9 de abril de 2009 
 
Entre os dias 7 e 9 de abril de 2009, um seminário sub-regional UNEVOC foi realizado em 
Luangprabang, RPD do Laos. O encontro foi organizado pelo Centro Internacional UNESCO-
UNEVOC em parceria com a InWEnt Capacity Building International, uma agência alemã que 
atua na área de desenvolvimento de recursos humanos e formação avançada. A InWEnt, que já 
era parceira do UNESCO-UNEVOC, a Universidade Otto von Guericke e o Fraunhofer Institute 
for Factory Operation and Automation (IFF) se associaram à Rede UNEVOC em 2009. O Centro 
de Desenvolvimento de Formação Profissional do Ministério da Educação da RPD do Laos 
também ajudou na organização do seminário. Os 27 participantes do seminário vieram dos 
Centros UNEVOC e de organismos de EFTP da China, Camboja, RPD do Laos, Malásia, 

Tailândia, Filipinas e Vietnã. 
 
Com um duplo objetivo de desenvolver a capacidade de líderes profissionais e da Rede UNEVOC e de capacitar educadores profissionais, o 
seminário ofereceu oportunidades importantes para que os participantes pudessem trocar experiências, compartilhar iniciativas exitosas, analisar a 
eficácia dos Centros UNEVOC em escala nacional e explorar possíveis atividades de cooperação e melhorias na comunicação entre os centros 
UNEVOC. 
 
A aprendizagem assumiu diversas formas no seminário. Houve, por um lado, uma série de apresentações de especialistas sobre diferentes aspectos 
dos dois temas principais e, por outro, a apresentação de relatórios elaborados por vários educadores sobre as experiências e necessidades de seus 
respectivos países, além do intercâmbio de iniciativas exitosas. Um diálogo intenso foi travado sobre diversas questões, principalmente sobre como 
redes nacionais UNEVOC eficazes podem melhorar a troca de informações, o acesso e a difusão/documentação de práticas exemplares, histórias de 
sucesso e lições aprendidas. 

 
 
Os participantes deixaram o seminário com maior bagagem de conhecimentos e informações sobre algumas das boas práticas que ocorrem na área 
da EFTP. O seminário também criou uma conscientização da necessidade de contribuir para a documentação de experiências e o compartilhamento 
de conhecimentos por meio de relatórios e comunicações periódicas de práticas inovadoras. Foram apresentadas provas do uso crescente da Rede 
UNEVOC como fonte de expertise, conhecimentos e práticas exemplares e do valor da construção de redes nacionais UNEVOC robustas. Ao acordar 
temas para possíveis atividades conjuntas, o seminário reforçou a base de colaboração nas áreas de estudos, pesquisa e aprendizagem mútua. 
 
Contato 
 
L. Efison Munjanganja, Diretor, Redes UNEVOC, e.munjanganja@unevoc.unesco.org 

 

 

2.4 Credenciamento de Centro UNEVOC (UNEVOC Centre Award)  

Credenciamento de Centro UNEVOC  
 
Tem sido um grande prazer para o UNEVOC receber numerosas confirmações do recebimento do CREDENCIAMENTO DE CENTRO UNEVOC por 
parte dos Membros da Rede UNEVOC de todo o mundo. É muito gratificante saber do entusiasmo provocado pelo recebimento do Credenciamento e 
do compromisso renovado dos Centros de promover os objetivos da UNESCO na área de Educação e Formação Técnica e Profissional. 
 
O Centro d’études collégiales Baie-des-Chaleurs (Canadá) e o Institut National de Formation du Personnel des Etablissements d'Enseignement 
Technique et de Formation Professionnelle (Madagascar) são apenas alguns dos Centros que manifestaram o orgulho, entusiasmo e inspiração 
provocados pelo Credenciamento. 
 
A grande placa metálica será exibida em local visível na entrada das diversas Instituições e servirá para identificar a afiliação à Rede UNEVOC, com 
vistas a fortalecer e aprimorar a cooperação e comunicação e promover a EFTP. 
 
Gostaríamos de aproveitar esta oportunidade para lembrar os líderes de equipe dos Centros UNEVOC da necessidade e responsabilidade de garantir 
que todas as informações relevantes sejam constantemente atualizadas. Pedimos também que todos os centros UNEVOC revisem e atualizem suas 
informações de contato no Diretório da Rede UNEVOC, que pode ser acessado no nosso site, em Diretório UNEVOC 
 
Contato 
 

 



L. Efison Munjanganja, Diretor, Redes UNEVOC, e.munjanganja@unevoc.unesco.org 

 

O Centro d'études collégiales Baie-des-Chaleurs recebe o Credenciamento de 
Centro UNEVOC 

Centro d’études collégiales Baie-des-Chaleurs  
recebe o Credenciamento de Centro UNEVOC  
 
O Centro d’études collégiales Baie-des-Chaleurs (Centro de Estudo Superior Baie des 
Chaleurs), um Centro UNEVOC situado em Carleton, província de Quebec, Canadá, 
anunciou oficialmente em uma entrevista coletiva o recebimento de seu 
Credenciamento de Centro UNEVOC. 
 
O Credenciamento foi concedido em reconhecimento aos esforços contínuos da 
instituição na promoção dos objetivos da UNESCO na área da EFTP por meio de sua 
participação na Rede UNEVOC. Espera-se que o Credenciamento fortaleça a 
importância e a presença da Rede UNEVOC e sirva como  incentivo para promover o 
compartilhamento de conhecimentos e a cooperação mútua entre os membros da 
Rede e com o Centro Internacional UNESCO-UNEVOC em Bonn. O Centro espera, 
também, que o credenciamento seja uma fonte de orgulho e inspiração permanente 

para que os centros UNEVOC em todo o mundo continuem a envidar esforços no sentido de fortalecer e modernizar a EFTP. 
 
O Centro d’études collégiales Baie-des-Chaleurs se associou à Rede UNEVOC em 2004 e é um dos dois centros UNEVOC situados no Canadá. 
 
 
Links com a cobertura de notícias sobre o recebimento do Credenciamento de Centro UNEVOC em Quebec 
 
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/les-regions/200902/07/01-825221-honneur-de-lunesco.php 
 
http://lechodelabaie.canoe.ca/webapp/sitepages/content.asp?contentid=84248&catname=Actualit%E9s+locales&classif=En+manchettes 
 
http://www.mri.gouv.qc.ca/fr/_scripts/Actualites/ViewNew.asp?NewID=6244&lang=fr 
 
 
Links para a página inicial do Centro UNEVOC  
 
http://www.cgaspesie.qc.ca/carleton/ 
 
http://www.chezfrederic.org/ 
 
 
Pessoa de Contato da Rede UNEVOC 
 
L. Efison Munjanganja, Diretor, Redes UNEVOC, e.munjanganja@unevoc.unesco.org 

 

Centro UNEVOC de Madagascar recebe seu Credenciamento 

Centro UNEVOC de Madagascar recebe seu 
Credenciamento  
 
O Institut National de Formation du Personnel des Etablissements d'Enseignement 
Technique et de Formation Professionnelle (Instituto Nacional de Formação Profissional em 
EFTP - INFor) é um dos dois centros UNEVOC que operam em Madagascar. Associou-se à 
Rede UNEVOC em 1999 e recebeu seu Credenciamento em 2009. 
 
O INFor é afiliado ao Ministério da Educação e Pesquisas Científicas de Madagascar, mas 
opera independentemente tanto no nível financeiro quanto no nível administrativo. A missão 

do INFor consiste em promover o desenvolvimento de recursos humanos no âmbito do sistema nacional de EFTP de Madagascar. Suas principais 
atividades são: 
• elaborar e atualizar programas educacionais e ferramentas e métodos pedagógicos relacionados à EFTP;  
• administrar a formação profissional do quadro de funcionários (professores, pessoal administrativo e funcionários de empresas que precisam de 

 



formação avançada).  
A foto mostra a equipe do INFor com o Credenciamento UNEVOC. 
 
 
Link para o Centro UNEVOC no banco de dados da Rede UNEVOC  
 
Institut National de Formation du Personnel des Etablissements d'Enseignement Technique et de Formation Professionnelle 
 
 
Pessoa de Contato da Rede UNEVOC 
 
L. Efison Munjanganja, Diretor, Redes UNEVOC, e.munjanganja@unevoc.unesco.org 
 

 

3. e-Forum  ^top 

 

3.1 Evolução Geral 
Em 2009, o número de membros do e-Forum, oriundos de todas as partes do mundo, cresceu para mais de 1.100. Nos primeiros seis 
meses do ano, já foram divulgadas mais de 600 mensagens no fórum, contra 864 em todo o ano de 2008. 

3.2 Discussões Recentes (janeiro-junho de 2009) 
A partir desta edição do Boletim, procuraremos informar sobre algumas discussões específicas ocorridas no e-Forum. Quem ainda não é 
membro do e-Forum pode acessá-lo em www.unevoc.unesco.org/forum. Observe que é necessário efetuar o login para poder ler as 
mensagens. 
 

Lista de verificação para iniciar e executar programas de EFTP a partir do zero 
Série de mensagens centrada em descrever os elementos necessários para estabelecer um novo programa de EFTP em áreas remotas e 
com infraestrutura limitada. 
mais: http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=728 

EFTP Baseada na Qualidade, Utilização de Indicadores 
Discussão sobre os indicadores e padrões de referência utilizados para medir a qualidade de instituições e programas de EFTP. Diversos 
indicadores de qualidade foram introduzidos em nível de instituições e programas. Discutiu-se, também, a questão de acompanhar a 
evolução de índices de emprego e autoemprego de graduados como indicadores de qualidade de programas de EFTP. 
mais: http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=715 

Bibliografia sobre orientação profissional e assessoria em instituições de EFTP 
Links para diversas fontes de informação sobre orientação profissional e assessoria de carreira. 
mais: http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=685 

Análise de necessidades de formação 
Links com informações sobre como avaliar as necessidades de formação em empresas e identificar as habilidades necessárias para uma 
tarefa. 
mais: http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=684 

Estratégias para promover o empreendedorismo na escola 
Intercâmbio de diversas opiniões sobre educação em empreendedorismo na EFTP, desenvolvimento e fomento de habilidades empresariais 
e pensamento empresarial. 
mais: http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=674 

Programas de Certificação 
Discussão sobre o exame e certificação de competências e habilidades adquiridas fora do sistema formal de EFTP. Inclui experiências 
pessoais. 
mais: http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=671 

Empoderamento de Jovens nos Países em Desenvolvimento 
Discussão sobre o papel da EFTP no empoderamento social e econômico de jovens, como, por exemplo, melhoria das chances de obter 
emprego e aumento da renda. Inclui experiências e links para fontes de informação. 
mais: http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=658 



Participação de mulheres na EFPT 
Fontes de informação sobre a participação feminina na EFTP 
mais: http://www.unevoc.unesco.org/forum.php?lang=&show=649 

 

4. TVETipedia e Blog da EFTP ^top 

 

4.1 Lançamento da TVETipedia  

UNESCO-UNEVOC lança a TVETipedia  
 
Em 19 de março de 2009, o UNESCO-UNEVOC lançou a TVETipedia, um portal eletrônico para o 
intercâmbio de informações e conhecimentos relevantes e de alta qualidade sobre a EFTP em todo o 
mundo. 
 
O objetivo da TVETipedia é promover o desenvolvimento e a inovação na área de EFTP e permitir que 
formuladores de políticas, pesquisadores e profissionais da área em todo o mundo compartilhem 
informações e experiências, tais como: 
 
• documentos relacionados à política de EFTP;  
• currículos;  
• materiais didáticos;  
• histórias de sucesso;  

• melhores práticas e lições aprendidas; e  
• colaboração em projetos.  
A TVETipedia é uma plataforma aberta organizada em artigos wiki. Os usuários registrados podem acrescentar e editar textos,  conectar-se a outros 
sites e carregar documentos relevantes sobre EFTP. A tecnologia wiki é muito fácil de ser usada e não exige conhecimento prévio sobre sistemas de 
edição de textos. 

 
 
Os artigos da TVETipedia estão disponíveis a todos os usuários da internet apenas em modo de leitura, mas é fácil criar uma conta de usuário e 
começar a acrescentar e editar informações. Qualquer pessoa que deseje participar pode contribuir com informações. O UNESCO-UNEVOC 
monitorará o conteúdo para garantir a relevância e o alto nível de qualidade das informações publicadas. 
 
A comunidade de autores prevista abrange os mais de mil membros do e-Forum do UNEVOC, os membros do quadro de funcionários de instituições 
da Rede UNEVOC e todos os interessados em EFTP e educação para o mundo do trabalho, seja como profissionais da área, pesquisadores ou 
formuladores de políticas. 
 
O lançamento da TVETipedia em inglês foi o primeiro passo no desenvolvimento do que o UNEVOC espera ser um espaço on-line verdadeiramente 
global, aberto e multilíngue dedicado à EFTP. Os usuários podem contribuir livremente com conteúdos escritos em outros idiomas que não o inglês. 
 
O objetivo da TVETipedia não é concorrer com outras iniciativas aparentemente semelhantes, mas servir como um portal complementar de 
colaboração mais especializada. Esperamos que o UNESCO-UNEVOC e a comunidade da TVETipedia participem, sempre que possível, de outros 
ambientes eletrônicos colaborativos, principalmente na área da educação. Essas plataformas encontram-se listadas na TVETipedia: Education Wikis 
and Portals with TVET Content  (Wikis Educativos e Portais com Conteúdos sobre EFPT). 
 
 
Links 
 
TVETipedia 
 
 
Documentos 
 
Declarações por ocasião do lançamento da TVETipedia 
 
 
Contato 
 
tvetipedia@unevoc.unesco.org 
 

 



4.2 UNESCO-UNEVOC lança o TVET Blog (Blog da EFTP) 
Juntamente com a TVETipedia (http://www.tvetipedia.org), a nova plataforma de compartilhamento de conhecimentos, o UNESCO-
UNEVOC lançou o TVET Blog, um novo blog sobre temas de interesse para todas as pessoas envolvidas na educação para o mundo do 
trabalho. Entre em contato se desejar contribuir com textos para o blog. 
mais: http://www.unevoc.unesco.org/blog/ 
 

5. EFTP para o Desenvolvimento Sustentável ^top 

 

5.1 Conferência Mundial da UNESCO sobre EDS em Bonn 

Conferência Mundial da UNESCO sobre EDS  
Entrando na Segunda Metade da Década da ONU  
 
Entre os dias 31 de março e 2 de abril de 2009, foi realizada em Bonn, Alemanha, a 
Conferência Mundial sobre Educação para o Desenvolvimento Sustentável – 
Entrando na Segunda Metade da Década da ONU. 
 
Transcorridos cinco anos desde o início da Década da Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável (DEDS, 2005-2014) da ONU, a conferência tinha 
quatro objetivos: 
 

• enfatizar a relevância da EDS para a educação;  
• promover o intercâmbio internacional sobre a EDS, principalmente entre 

o Norte e o Sul;  
• realizar um balanço da implementação da Década da ONU; e  
• desenvolver estratégias para o caminho a seguir. 

A UNESCO e o Ministério Federal Alemão de Educação e Pesquisa, em colaboração com a Comissão Alemã para a UNESCO, foram os 
organizadores da Conferência. 
 
A DEDS compreende o período de 2005 a 2014 e tem a UNESCO como organismo diretor. Para orientar a coordenação internacional da DEDS, a 
UNESCO desenvolveu um plano de ação estruturado em torno de nove programas temáticos.  

O Programa Temático 4 concentra-se na Integração da EDS à EFTP e tem o UNEVOC como principal parceiro para o seu desenvolvimento e 
implementação. Nos últimos cinco anos, o Centro organizou diversas atividades no âmbito da EFTP e da EDS. No terceiro dia da Conferência, o 
Centro realizou uma oficina de quatro horas sobre o tema Desenvolvimento de Habilidades e Competências de Trabalhadores com uma EFTP que 
Promova o Desenvolvimento Sustentável. 
 
 
Links 
 
http://www.esd-world-conference-2009.org/ 
 
 
Contato 
 
Naing Yee Mar, Responsável pelo Programa, naing.yee.mar@unevoc.unesco.org 

 

5.2 Oficina sobre EFTP na Conferência Mundial da UNESCO sobre 
EDS 

Oficina UNEVOC sobre EDS  
na Conferência Mundial da UNESCO sobre EDS 
 
O UNESCO-UNEVOC organizou uma oficina de quatro horas sobre o tema Desenvolvimento 
de Habilidades e Competências de Trabalhadores com uma EFTP que Promova o 
Desenvolvimento Sustentável como parte da Conferência Mundial sobre Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável – Entrando na Segunda Metade da Década da ONU, realizada 
em Bonn, Alemanha, entre os dias 31 de março e 2 de abril de 2009. 
 
A oficina  ofereceu oportunidades para que o UNEVOC, seus parceiros e os participantes da 
Conferência pudessem relatar como a Década da ONU da Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável tem catalisado esforços para integrar objetivos, temas, estratégias e 
procedimentos operacionais centrados no desenvolvimento sustentável em políticas, 



programas e práticas de EFTP. O compartilhamento de experiências entre os participantes teve por objetivo identificar lições de melhores práticas, 
promover redes e elaborar planos para os próximos cinco anos da DEDS. 
 
 
Links 
 
http://www.esd-world-conference-2009.org/ 
 
 
Contato 
 
Naing Yee Mar, Responsável pelo Programa, naing.yee.mar@unevoc.unesco.org 

 

6. TIC na EFTP ^top 

 

6.1 3ª Cúpula Africana UNESCO-UNEVOC sobre EFTP é realizada na 
conferência eLearning Africa 2009  

3ª Cúpula Africana UNESCO-UNEVOC de EFTP  
sobre Acesso e Inclusão: Melhoria da EFTP por meio de Informações e Soluções 
Didáticas baseadas na TIC 
 
A 3ª Cúpula Africana UNESCO-UNEVOC de EFTP sobre Acesso e Inclusão: Melhoria da 
EFTP por meio de Informações e Soluções Didáticas baseadas na TIC, realizada em 
Dakar, Senegal, em 27 de maio de 2009, foi um evento especial na conferência anual pan-
africana eLearning Africa. O evento foi organizado pelo UNESCO-UNEVOC em parceria 
com o Escritório Regional da UNESCO para a Educação na África (UNESCO/BREDA), a 
Commonwealth of Learning (COL) e o Instituto Federal Alemão de Formação Profissional 
(BIBB). 

 
A Cúpula reuniu 100 especialistas em educação de diversos países africanos e de outras partes do mundo, entre os quais 
formuladores de políticas, pesquisadores e profissionais da área de EFTP, para compartilhar experiências e discutir estratégias e 
mecanismos de implementação voltados para a integração e o uso sustentável das TIC na EFTP. 
 
A partir das discussões e dos resultados das Cúpulas Africanas UNESCO-UNEVOC sobre EFTP realizadas anteriormente, com 
grande êxito, durante as conferências eLearning Africa de 2007 em Nairóbi, Quênia, e de 2008 em Accra, Gana (com 150 
participantes em cada uma das Cúpulas, mais de 10% do número total de participantes das respectivas conferências eLearning 
Africa), a Cúpula promoveu as melhores práticas no uso da TIC na EFTP na África. Diversos projetos e iniciativas inovadoras na 
área da EFTP foram apresentados, tais como: 
 
 

• Ensino aberto e a distância (ODL) / TIC como ferramentas para ampliar e melhorar o ensino e a aprendizagem sobre 
enfermagem em saúde comunitária (CHN);  

• A rádio em favor do desenvolvimento;  
• Aprendizagem móvel;  
• Certificação de qualidade para ensino a distância no desenvolvimento de capacidades; e  
• Compartilhamento de conhecimentos on-line na área de educação para o mundo do trabalho. 

Entre outras, a Cúpula procurou responder às seguintes perguntas: 
• Quais são os benefícios de usar as TIC na EFTP?  
• Qual é a situação atual do ensino a distância e das TIC no âmbito da EFTP na África? Quem atua ativamente nesse 

campo? Quem são os pioneiros?  
• Quais são os pontos fortes, os pontos fracos, as oportunidades e as ameaças que as TIC  representam para a EFTP na 

África?  
• Que lições podem ser extraídas de experiências em países desenvolvidos e como podem ser aplicadas na África?  

Além de examinar e promover o uso das TIC no âmbito da EFTP na África, a Cúpula sobre EFTP visa criar uma comunidade 
informal de profissionais da área que promova o fortalecimento da EFTP por meio da integração das TIC. 
 
As apresentações e o relatório da Cúpula serão disponibilizados em breve. 
 
 
Links 
 
http://www.elearning-africa.com/ 
 
Escritório Regional da UNESCO para a Educação na África (UNESCO/BREDA) 
 
Commonwealth of Learning (COL) 
 
Instituo Federal Alemão de Formação Profissional (BIBB) 



 
 
Contato 
 
Maja Zarini, Chefe de Comunicações, m.zarini@unevoc.unesco.org 

 

6.2 Seminário sobre aplicações das TIC na EFTP em países da CEI 
Aplicações das TIC na EFTP  
Minsk, Belarus, 12-13 de maio de 2009 
 
De 12 a 13 de maio de 2009, o UNESCO-UNEVOC, o Instituto Internacional 
da UNESCO para Tecnologias em Educação (IITE) e o Instituto da 
República de Belarus para a Formação Profissional (RIVE) organizaram 
conjuntamente um seminário, realizado no Technical Vocational College, um 
centro afiliado ao RIVE, em Minsk, República de Belarus, sobre Aplicações 
das TIC na Educação e Formação Técnica e Profissional. 
 
Especialistas e consultores de ministérios da educação, dirigentes de 
departamentos educacionais e diretores de instituições educacionais 
responsáveis pela implementação de políticas e programas de EFTP em 
países da CEI foram convidados a participar do seminário. 
Aproximadamente 30 representantes de dez países da CEI participaram do 
evento: Armênia, Azerbaijão, Belarus, Cazaquistão, Quirguistão, República 

de Moldova, Federação Russa, Tadjiquistão, Ucrânia e Uzbequistão foram os países representados (para mais informações, 
veja a lista de participantes). 
 
O seminário abordou os aspectos organizacionais, políticos, pedagógicos, psicológicos, técnicos e práticos relacionados à 
integração das TIC em processos de aprendizagem de EFTP primária e secundária (veja a agenda). Seu objetivo foi 
desenvolver a confiança entre os Estados-Membros da UNESCO quanto ao uso de TIC na EFTP e demonstrar soluções 
práticas de criação de comunidades de EFTP por meio de serviços on-line. 
 
O primeiro dia do seminário (12 de maio de 2009) foi dedicado a questões políticas relacionadas à aplicação das TIC na EFTP. 
As palestras feitas pela Sra. N. Tokareva, chefe da unidade de programa do IITE, basearam-se no curso de formação 
Aplicação de TIC na Educação e Formação Técnica e Profissional, desenvolvido pelo IITE em cooperação com um grupo de 
especialistas internacionais. A Sra N. Potapenko, Diretora do Centro de Tecnologias da Informação do RIVE, compartilhou a 
experiência do RIVE (disponível apenas em russo) na aplicação das TIC na EFTP. Além disso, participantes de países da CEI 
descreveram o estágio atual das respectivas experiências nacionais com o uso das TIC na EFTP. 
 
No segundo dia (13 de maio de 2009) do seminário, representantes do UNESCO–UNEVOC (Sra. Naing Yee Mar), da 
Universidade de Tampere – Centro UNEVOC da Finlândia (Sr. Tapio Varis), da InWEnt (Sr. Harry Stolte), da Universidade de 
Groningen (Sr. Richard van Altena) e da Academia de Redes Cisco (Sra. Gajane Valchevskaja) apresentaram experiências 
internacionais de desenvolvimento da EFTP por meio da aprendizagem on-line. 
 
Durante todo o seminário, os participantes puderam discutir questões relevantes sobre a integração das TIC à EFTP e, ao final, 
apresentaram uma proposta ao IITE para a elaboração e realização de uma pesquisa analítica sub-regional sobre boas 
práticas, desafios e perspectivas da aplicação das TIC na EFTP. 
 
 
Links 
 
Instituto Internacional da UNESCO para Tecnologias em Educação (IITE) 
 
Instituto da República de Belarus para a Formação Profissional (RIVE) 
 
Technical Vocational College, afiliado ao RIVE, República de Belarus 
 
 
Contato 
 
Naing Yee Mar, Responsável pelo Programa, Naing.Yee.Mar@unevoc.unesco.org 

 
 
 
 
 

7. Notícias Internas do UNESCO-UNEVOC ^top 

 

 



7.1 Cerimônia de despedida para Rupert Maclean, Diretor do 
UNESCO-UNEVOC 

Cerimônia de despedida para Rupert Maclean  
 
 
Após oito anos como Diretor do Centro Internacional UNESCO-UNEVOC, Rupert Maclean 
deixou o cargo em 31 de março de 2009. 
 
 
Em 19 de março, o Centro organizou uma cerimônia de despedida que contou com a 
participação de diversos parceiros e amigos do Centro. 
 
 
 

 

 
 
Links 
 
Sobre Rupert Maclean 
 
A cidade de Bonn organiza almoço de despedida para o Diretor do UNESCO-UNEVOC 
 
 
Documentos 
 
Hand-Wolf Rissom, discurso proferido na cerimônia de despedida de Rupert Maclean, Bonn, 19 de março de 2009 
 
L.Efison Munjanganja, comentários na cerimônia de despedida de Rupert Maclean, Bonn, 19 de março de 2009 
 
 
Contato 
 
Josiane Blanc-Mannheim, Assistente do Diretor, jbm@unevoc.unesco.org 

 

 

7.2 Delegação da Universidade de Tamagawa visita o UNESCO-
UNEVOC 

Delegação da Universidade de Tamagawa  
visita o UNESCO-UNEVOC 
 
Em 17 de fevereiro de 2009, uma delegação composta por 14 alunos de graduação 
em ciências educacionais da Universidade Tamagawa e seu professor, Dr. Makoto 
Kobayashi, visitou o UNESCO-UNEVOC. 
 
A visita aconteceu como parte de uma viagem de estudos à Alemanha voltada para 
a educação de professores, boas práticas na área de educação para o 
desenvolvimento sustentável (EDS) em escolas alemãs e atividades educacionais 
da UNESCO. Os estudantes são membros do Clube UNESCO da Universidade de 
Tamagawa. 

 
 

A Universidade Tamagawa, uma universidade privada situada em Tóquio, Japão, é um instituto de formação de professores fundado em 1929. Em 
2009, a universidade integrou-se à Rede de Escolas Associadas da UNESCO (ASPnet). 
 
 
Contato 
 
Josiane Blanc-Mannheim, Assistente do Diretor, jbm@unevoc.unesco.org 
 



 

8. Próximos Eventos ^top 

Conferência Mundial de 2009 sobre Educação Superior 
Paris, França, de 5 a 8 de julho de 2009 
mais: http://portal.unesco.org/education/en/ev.php-URL_ID=56642&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

Conferência/Seminário sobre Reforma e Desenvolvimento da EFTP e Estratégias 
para Desenvolver a Formação de Professores de EFTP em Moçambique 

Conferência/Seminário em Maputo, Moçambique  
15 a 17 de julho de 2009 
sobre Reforma e Desenvolvimento da EFTP e Estratégias para Desenvolver a Formação de Professores de EFTP em Moçambique 
 
De 15 a 17 de julho de 2009, será celebrada uma conferência/seminário em Maputo, Moçambique, que abordará a reforma e o desenvolvimento da 
EFTP e estratégias para desenvolver a formação de professores de EFTP em Moçambique. Com enfoque em diversas questões relacionadas à 
reforma e ao desenvolvimento da EFTP em geral e à formação de professores de EFTP em particular, os participantes discutirão uma ampla gama de 
questões referentes a estratégias, situações, processos, abordagens nacionais e perspectivas internacionais para o desenvolvimento da EFTP. O 
principal objetivo da conferência/seminário é analisar estratégias, exemplos e lições extraídas de experiências e práticas regionais e internacionais. 
 
Organizadores 
 
Centro Internacional UNESCO-UNEVOC para Educação e Formação Técnica e Profissional (EFTP) de Bonn, Alemanha, em cooperação com o 
Centro UNEVOC de Educação e Formação Técnica e Profissional para o Desenvolvimento Sustentável, Magdeburg, Alemanha, o Centro UNEVOC da 
Universidade do Estado de Ohio, EUA, a Universidade Pedagógica de Moçambique e o Escritório da UNESCO em Maputo. 
 
Participantes e financiamento 
 
Entre os participantes, incluem-se educadores profissionais, líderes profissionais, especialistas e profissionais vindos da África Oriental e Meridional, 
bem como de fora do continente africano. Alguns serão educadores ligados à Rede UNEVOC na África Oriental e Meridional, Europa e Estados 
Unidos, enquanto outros serão educadores, líderes e pesquisadores ligados à Universidade de Magdeburg e outras instituições alemãs. 
 
O financiamento para participar do evento pode ser obtido de diversas fontes. Os participantes da Rede UNEVOC na África Oriental e Meridional 
receberão apoio do Centro Internacional UNESCO-UNEVOC para a EFTP. O Escritório da UNESCO em Maputo e outras instituições parceiras em 
Moçambique fornecerão apoio aos participantes de sua escolha. A Universidade de Magdeburg e a Universidade Pedagógica de Moçambique 
financiarão a participação de especialistas, líderes e pesquisadores ligados às respectivas instituições. O Ministério Federal Alemão de Educação e 
Pesquisa (BMBF) disponibilizará financiamentos adicionais. Outros participantes internacionais, inclusive membros da Rede UNEVOC, arcarão com 
os custos de sua participação. 
 
Perguntas sobre a conferência/seminário 
 
Todas as perguntas sobre o seminário devem ser dirigidas a qualquer dos organizadores apresentados abaixo. É aconselhável que todos os 
especialistas moçambicanos em EFTP interessados em participar enviem suas perguntas às instituições credenciadas em Moçambique. 
 
Detalhes para contato 
 
Dr. L. Efison Munjanganja 
UNESCO-UNEVOC 
UN Campus 
Hermann-Ehlers.Str. 10 
53113 Bonn - Alemanha 
Tel. +49 (0) 228 815-0113 ou -0100 (secretaria), Fax -0119 
e.munjanganja@unevoc.unesco.org 
http://www.unevoc.unesco.org/ 
 
Dr. Urânio Stefane Mahanjane 
Rua de França Nr. 255 - Bairro da COOP 
Tel. +258823818430 
E-mail: smahanja@hotmail.de 
Maputo, Moçambique 
 
Prof. Dr. Klaus Jenewein, Technology and Education 
Instititute for Vocational Education and Training 
Otto-von-Guericke-University 
Postfach 41 20, D-39016 Magdeburg 
Tel.: +49 (0) 391 67-16 602 ou -16 625 (secretaria), Fax: -16 550 
jenewein@ovgu.de - http://www.ibbp.uni-magdeburg.de/ 
 
Sr. Noel Chicuecue 
Escritório da UNESCO em Maputo  
Av. Da Marginal, 4031 
Caixa Postal 1397 
Maputo, Moçambique 
Tel: + 258 – 21481700; Fax: +258 – 21493431 



n.chicuecue@unesco.org 

40º Concurso Mundial de Habilidades 
Calgary, Canadá, de 1 a 7 de julho de 2009 
mais: http://www.worldskills.org/ 

Conferência DECOWE: Desenvolvimento de Competências no Mundo do Trabalho e 
da Educação 
Ljubljana, Eslovênia, de 24 a 26 de julho de 2009 
mais: http://www.decowe.com/ 

 

Para mais informações sobre outros eventos, visite o site do UNEVOC: www.unevoc.unesco.org/events. Falta algum evento? Por favor, 
indique eventos na área de EFTP. 

9. Novas Publicações ^top 

 

ACABA DE SER PUBLICADO!! Manual Internacional de Educação para o Mundo do 
Trabalho em Transformação 
Leia mais sobre o assunto na próxima edição do Boletim UNESCO-UNEVOC ou no site do UNEVOC. 

Manual de Pesquisa sobre Educação e Formação Técnica e Profissional 

Manual de Pesquisa sobre EFTP  
 
A pesquisa sobre Educação e Formação Técnica e Profissional (EFTP) tornou-se um campo de pesquisa 
interdisciplinar reconhecido e bem definido. O Manual de Pesquisa sobre Educação e Formação Técnica e 
Profissional é o primeiro do gênero a se concentrar especificamente na pesquisa e em métodos de pesquisa na área 
de EFTP. 
 
As seções da obra concentram-se em aspectos específicos da área, começando com uma apresentação da gênese 
da pesquisa sobre EFTP. Em seguida, são discutidas pesquisas relacionadas a políticas, planejamentos e práticas. 
Diversas áreas de pesquisa sobre EFTP são abrangidas, inclusive sobre as disciplinas profissionais e sistemas de 
EFTP. Estudos de caso ilustram diferentes abordagens da pesquisa sobre EFTP, e a seção final do livro apresenta 
métodos de pesquisa, inclusive métodos de entrevista e observação, bem como de experimentação e 
desenvolvimento. 
 
Esse manual oferece uma visão abrangente da pesquisa sobre EFTP em um contexto internacional e, com sua 
ênfase em pesquisa e métodos de pesquisa, é uma obra pioneira tanto para consulta como para referência. 

 
Rauner, Felix; Maclean, Rupert (eds.)  
 
2009, 1104 p, inglês  
 
Encadernado 
 
ISBN: 978-1-4020-8346-4 
 
 
Índice 
 
 
Pedidos  
 
Este livro pode ser adquirido no seguinte site: Springer Science and Business Media 
 

Repensar o Trabalho e a Aprendizagem: Educação de Adultos e Formação 
Profissional para a Sustentabilidade Social 



Repensar o Trabalho e a Aprendizagem  
Educação de Adultos e Formação Profissional para a Sustentabilidade Social 
 
por Willis, Peter; McKenzie, Stephen; Harris, Roger (eds.) 
 
Este 9º volume da Série UNESCO-UNEVOC Educação e Formação Técnica e Profissional: Temas, 
Problemas e Perspectivas reúne um grupo internacional de colaboradores para explorar formas de 
integrar a sustentabilidade social às práticas de Educação Profissional e Formação de Adultos 
(EFPA). Embora seja evidente que, face ao rápido ritmo de transformação do trabalho, a formação de 
adultos para empregos específicos é fundamental em qualquer parte do mundo, os autores afirmam 
que essa formação específica precisa ser reorientada para incluir também a aprendizagem pessoal. 
Isso acontece quando as oportunidades de aprendizagem a que os cidadãos têm acesso os preparam 
para participar de um trabalho economicamente produtivo e ao mesmo tempo fazem com que se 
envolvam em atividades cívicas que promovem a sustentabilidade ambiental e social. Os sistemas 

atuais de EFPA podem ser reorientados de duas maneiras: ampliando a agenda educacional para integrar elementos das ciências 
ambientais, da política e das artes, ou introduzindo estilos de ensino e aprendizagem mais centrados no diálogo e na colaboração. 
 
Público-alvo 
 
Gestores e profissionais da educação de adultos e formação profissional; pesquisadores em educação de adultos e formação 
profissional; estudantes matriculados em programas de educação de adultos e formação profissional; profissionais de 
desenvolvimento; e planejadores em sociedades em desenvolvimento. 
 
Índice 
 
Ano de publicação: 2009 
 
Inglês 
 
295 páginas 
 
Encadernado 
 
 
ISBN: 978-1-4020-8963-3 
 
Disponível em versão eletrônica 
 
Pedidos  
 
Este livro pode ser adquirido no seguinte site: Springer Science and Business Media 

 

Trabalho, Aprendizagem e Desenvolvimento Sustentável 

Trabalho, Aprendizagem e Desenvolvimento Sustentável  
 
Oportunidades e Desafios 
 
Esta publicação do UNESCO-UNEVOC é a primeira a oferecer uma visão global sobre como países, 
sistemas educacionais e instituições responderam ao apelo à integração da aprendizagem para o 
trabalho, cidadania e sustentabilidade lançado durante a Segunda Conferência Internacional sobre 
Educação e Formação Técnica e Profissional, celebrada em Seul em 1999. A partir das discussões 
sobre o tema central da Conferência de Seul – aprendizagem e formação para todos ao longo da 
vida: uma ponte para o futuro – chegou-se à conclusão de que seria necessário um novo paradigma 
tanto para o desenvolvimento como para a Educação e Formação Técnica e Profissional (EFTP). 
 
O livro apresenta uma ampla gama de iniciativas internacionais que têm procurado implementar 
essas declarações na prática, incluindo estudos de caso sobre reformas de políticas nacionais de 
EFTP, programas de educação reorientados, programas sustentáveis de gestão de campus e 

exemplos de abordagens inovadoras que integram a aprendizagem em EFTP à formação no trabalho e aos serviços comunitários. 
A obra analisa, também, os problemas e desafios enfrentados atualmente e as formas de progredir. 
 
Os estudos de caso descrevem iniciativas em uma ampla diversidade de regiões e países e incluem autores do Reino Unido, 
Alemanha, Finlândia, Canadá, EUA, Austrália, África do Sul, China, República da Coreia, Índia, Paquistão e Filipinas. 
 
Público-alvo: formuladores de políticas de EFTP, programadores curriculares, gestores, professores, conferencistas e 
pesquisadores 
 
Pedidos 
 
Este livro pode ser adquirido no seguinte site: Springer Science and Business Media 
 
Documentos 
 
Folheto publicitário 

 



Educação Tecnológica e Profissional para o Desenvolvimento Sustentável 

Empoderar Indivíduos para o Futuro  
Educação Tecnológica e Profissional para o Desenvolvimento Sustentável 
 
por Margarita Pavlova, Instituto Griffith para a Pesquisa Educacional, Nathan, Austrália 
 
Encontrar formas de promover a educação para o desenvolvimento sustentável no âmbito do ensino e 
da aprendizagem é um dos desafios mais urgentes para a teoria e prática pedagógicas modernas. O 
livro Educação tecnológica e profissional para o desenvolvimento sustentável: empoderar indivíduos 
para o futuro, o décimo volume da série de livros UNEVOC Educação e formação técnica e 
profissional: temas, problemas e perspectivas, explora a contribuição singular que a educação 
tecnológica e profissional pode oferecer para responder a essas necessidades urgentes. 
 
A primeira parte analisa diversos conceitos de diferentes áreas de conhecimento que são usados para 
desenvolver um amplo entendimento sobre como o desenvolvimento sustentável, a educação para o 
desenvolvimento sustentável e o empoderamento se relacionam e podem ser conceitualizados. Além 

disso, essa seção do livro sugere estratégias práticas e elabora um modelo de programas de formação de futuros professores. 
 
A segunda parte explora como questões gerais se refletem em normas, valores e comportamentos locais no contexto russo. Esse 
estudo de caso ilustra como é importante compreender o contexto político e sociocultural de um país para desenvolver estratégias de 
empoderamento que funcionem em uma determinada sociedade, uma vez que refletem histórias, valores e tradições específicos. 
 
Conteúdo 
 
 
Introdução 
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EFP e o Mercado de Trabalho  
– Uma Análise Comparativa entre China e Alemanha 
 
China e Alemanha – duas tradições, dois sistemas, duas possíveis soluções? Ambos os países encontram-
se em pleno processo de globalização e enfrentam novos desafios. A China é considerada o mercado em 
expansão do futuro, e a Alemanha é reconhecida como um dos motores da economia europeia. Para 
manter esse reconhecimento, será necessário desenvolver as melhores tecnologias modernas e formar os 
trabalhadores da melhor forma possível. Os sistemas de EFTP desses países também se veem forçados a 
se adaptar às demandas do mercado internacional, principalmente às do mercado de trabalho. 

 



 
A publicação Educação e formação profissional e o mercado de trabalho – uma análise comparativa entre China e Alemanha 
apresenta as abordagens e modelos usados pelo sistema educacional (profissional) para formar trabalhadores qualificados a fim de 
satisfazer as necessidades do mercado de trabalho, tanto da perspectiva alemã quanto da chinesa, levando em conta os diferentes 
históricos culturais, estruturas jurídicas e acontecimentos históricos ou recentes no âmbito do sistema educacional de ambos os 
países. As seguintes questões são analisadas detalhadamente. 
 

• Quais são as implicações das estruturas políticas chinesa e alemã para os respectivos sistemas educacionais e para o 
acesso ao mercado de trabalho?  

• Como os sistemas de educação e formação profissional são organizados em ambos os países? Quais são as bases 
legais, como os sistemas estão estruturados, que papel desempenha a avaliação de habilidades para garantir a 
compatibilidade com o mercado de trabalho?  

• Quais são os pontos fortes e os pontos fracos de ambos os sistemas no que se refere ao acesso ao mercado de trabalho? 
Que implicações podem ser extraídas da comparação entre os dois países? 

Esta obra será útil tanto para pesquisadores quanto para profissionais de educação profissional interessados no estudo comparativo 
da educação e formação profissional na China e na Alemanha, bem como no contexto mais amplo de internacionalização da 
formação de trabalhadores qualificados para o mercado de trabalho. 
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As TIC Onipresentes 
Para a Educação Sustentável e a Alfabetização Cultural 
 
Editores: Prof. Tapio Varis e Prof. Salem Al-Agtash 
 
 
A Universidade de Tampere, campus de Hämeenlinna, um Centro UNEVOC finlandês, a Comissão 
Nacional Finlandesa para a UNESCO e a Universidade Alemã-Jordaniana publicaram, 
conjuntamente, um novo relatório: As TIC Onipresentes para a Educação Sustentável e a 
Alfabetização Cultural. 
 
A publicação, fruto de um esforço coletivo de lideranças internacionais, tem por objetivo oferecer uma 
ferramenta que permita compreender melhor os desafios da educação global e do diálogo cultural. 

Ela oferece constatações e pensamentos que podem contribuir para melhorar a harmonia entre nações e formar comunidades que 
conduzam coletivamente a uma educação sustentável em escala global. As constatações do relatório podem ser usadas para 
orientar os esforços de governos para promover um melhor entendimento intercultural.  
 
O relatório oferece um resumo de declarações políticas de alto nível, documentos de pesquisa e experiências práticas na promoção 
da educação em todo o mundo para uma melhor alfabetização cultural, com referência especial ao movimento Aliança de 
Civilizações, apresentado na oficina  As TIC Onipresentes para a Educação Sustentável e a Alfabetização Cultural, realizada em 
Hämeenlinna em 6 e 7 de outubro de 2008. O evento reuniu cientistas, autoridades públicas, empresas, acadêmicos, organizações 
da sociedade civil e outros grupos e partes interessadas com o objetivo de: 

• desenvolver  entendimento conjunto aos desafios da educação sustentável e à alfabetização cultural no contexto global;  
• identificar o potencial das TIC para promover e melhorar a educação;  
• compartilhar conhecimentos e melhores práticas sobre políticas exitosas na promoção da educação global;  
• criar espaços de colaboração; e  
• consolidar comunidades responsáveis em relação ao multiculturalismo.  

As informações contidas no relatório também descrevem as atividades do Programa UNESCO de Formação a Distância  da 
Universidade de Tampere no contexto do desenvolvimento de um Sistema Universitário Global (GUS). 
 
O relatório apresenta, também, declarações do Presidente da Finlândia, do Ministério da Educação finlandês, de reitores de 
universidades, da Aliança Global da ONU sobre TIC e Desenvolvimento, do Centro Internacional UNESCO-UNEVOC, da Comissão 
Europeia, da Universidade das Nações Unidas e da Global eSchools e Communities Initiative (Iniciativa Global de Escolas de 
Formação a Distância e Comunidades). 
 
O relatório e a oficina resultam de uma iniciativa permanente de acadêmicos que representam um grupo de instituições da 

 



Finlândia, Alemanha, Suécia, Jordânia e outros países que colaboram em um projeto financiado pelo programa Tempus da União 
Europeia. O objetivo principal do projeto é ampliar as fronteiras do conhecimento sobre a formação em TIC com vistas a 
impulsionar a prosperidade nacional na Jordânia. O objetivo dos acadêmicos é criar uma atmosfera de colaboração entre a 
Jordânia e instituições da União Europeia para promover o ensino, a pesquisa aplicada, o intercâmbio de funcionários e estudantes 
e o desenvolvimento de uma formação de alta qualidade em TIC e conhecimentos relevantes em um contexto de desenvolvimento 
socioeconômico. A oficina realizada em Hämeenlinna recebeu apoio financeiro do programa Tempus - Educação e Formação da 
União Europeia, da Nokia, do UNESCO-UNEVOC, da Comissão Nacional Finlandesa para a UNESCO, da Universidade HAMK de 
Ciências Aplicadas, da Organização Talal Abu-Ghazaleh e do Grupo Mediamaisteri. 
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Integração da educação sobre HIV/AIDS à EFTP 
Relatório sobre a visita de estudos entre Botsuana e Zâmbia sobre a integração do HIV/AIDS em instituições 
de EFTP 
 
 
 
Elaborado por 
 
Botswana Training Authority (Instituto de Formação de Botsuana) e 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Formação Profissional de Zâmbia 
 
Esse estudo documenta as experiências, as lições aprendidas e os desafios enfrentados para integrar a educação 
sobre HIV/AIDS à EFTP em Botsuana e Zâmbia. Além de apresentar recomendações definindo possíveis áreas de 
colaboração entre o Instituto de Formação de Botsuana e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Formação 

Profissional de Zâmbia, o relatório oferece sugestões sobre como aprimorar a integração da educação sobre HIV/AIDS à EFTP em Botsuana e 
Zâmbia. 
 
O estudo foi financiado pelo programa de pequenas subvenções do UNESCO-UNEVOC e forneceu uma plataforma para que os dois países 
compartilhem suas experiências de integração da educação sobre HIV/AIDS ao setor de EFTP. 
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