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PROPÓSITO E GRUPO-ALVO

A Sala de Aula Virtual Internacional (SVI) que criamos dentro do projeto LISTO 

Erasmus+ teve como alvo o Empreendedorismo. Este manual, que descreve nos-

sas experiências, pode ser útil para qualquer pessoa interessada em desenvolver 

uma SVI sobre Empreendedorismo. No entanto, sua relevância pode ter um esco-

po muito mais abrangente. Nossos aprendizados vão além do Empreendedoris-

mo em si, estendendo-se aos aspectos educacionais mais genéricos da interação 

internacional e intercultural entre grupos de estudantes, ao trabalho com projetos, 

aos processos e dinâmicas de grupo, e ao trabalho em situações complexas e in-

certas. A sustentabilidade, a resolução prática de problemas e o desenvolvimento 

de habilidades comportamentais são alguns exemplos de contextos de ensino e 

aprendizagem em que nossas recomendações podem ser proveitosas.

Este manual é relevante para vários grupos de pessoas. Além de ser útil para pro-

fessores interessados nas SVIs, ele também pode ser interessante para gerentes 

de projetos envolvidos em propostas mais amplas de colaboração no campo 

da educação, como, por exemplo, outros projetos de capacitação fomentados 

pelo programa Erasmus+ ou projetos de Parcerias Estratégicas. Ele também é 

relevante para níveis mais estratégicos da academia, como os departamentos 

que atuam na capacitação pedagógica sobretudo nas universidades. Como a 

SVI é uma maneira de alcançar a internacionalização “em casa”, ela também é 

interessante para os departamentos que trabalham com a internacionalização 

em todos os níveis do ensino superior.

QUESTÕES PEDAGÓGICAS

O rápido crescimento e desenvolvimento da tecnologia da informação e co-

municação trouxe a revolução digital para os campos econômico, social e cul-

tural (GÜNEY, 2014). As demandas de uma sociedade cada vez mais ancorada 

no conhecimento e os avanços radicais na tecnologia de telefonia móvel estão 

se unindo para estimular o crescimento do aprendizado móvel. Hoje, os alunos 

veem os dispositivos de mídia móvel como primeiro ponto de referência para 

acessar informações (WANG; SHEN, 2012), e os professores se comunicam com 

os alunos por meio de tecnologias de telecomunicações, independentemente 

de sua localização (BORISOVA et al., 2016).

As SVIs exigem o uso de tecnologia e sistemas de software avançados. Zoom, 

Bluejeans e WhatsApp são alguns dos sistemas a que recorremos em nossa SVI. 

Para utilizá-los, os professores precisam dedicar-lhes atenção especial, bastante 

INTRODUÇÃO
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tempo e energia e aprender a usá-los de forma criativa. No entanto, gostaríamos 

de chamar atenção para o perigo de enxergar a tecnologia como a pedagogia, 

pois elas não são a mesma coisa. A tecnologia certamente não torna os desafios 

pedagógicos mais fáceis do que em ambientes de sala de aula mais tradicionais. 

Muito pelo contrário. Na SVI, você depende de tecnologias, elas te aprisionam e, 

numa situação de ensino, você pode não ter a liberdade para improvisar, fazer 

adaptações e mudanças ao longo da aula de acordo com o que acontece em sala.

Gostaríamos de salientar que “as ferramentas digitais contemporâneas nos 

permitem, hoje, aprimorar e maximizar a experiência em espaços físicos e criar 

novas experiências em espaços virtuais, eliminando muitas das restrições tradi-

cionais da sala de aula” (PARSONS; INKILA; LYNCH, 2019, p. 144). Portanto, gos-

taríamos de ressaltar a importância de que você reflita minuciosamente sobre o 

que deseja alcançar com a SVI, e de fazê-lo logo no começo do processo.

O que você deseja que os alunos aprendam? Como pode tornar isso realidade? 

Somente após obter essas respostas, é hora de pensar na escolha da tecnolo-

gia. Caso não siga essa ordem, pode acabar com um bom sistema tecnológico, 

mas que não permite a você e seus alunos criar os processos necessários. Lem-

bre-se também de que a tecnologia sempre pode falhar durante a aula (sofre-

mos com quedas de energia na América Latina e na Suécia, por exemplo). Quan-

do sua ideia para a SVI é completamente formada em torno da tecnologia, e 

não da pedagogia, você acaba numa situação muito complicada. Por outro lado, 

quando sua ideia pedagógica está muito clara, sempre é possível utilizar outros 

meios e métodos de uma maneira que ainda seja significativa para o conteúdo. 

Nesse cenário, “o desafio dos educadores é identificar os objetivos e pedagogias 

de aprendizagem apropriados, que possam ser integrados ao uso dessas ferra-

mentas [tecnológicas]” (PARSONS, INKILA; LYNCH, 2019, p. 146).

Outro ponto importante é que grande parte do aprendizado numa SVI provém do 

contexto internacional em si e de como os alunos aprendem uns com os outros. 

Este é provavelmente o objetivo de aprendizado mais importante numa SVI. Por 

essa razão, nossa experiência diz que não é necessário complicar demais o con-

teúdo; menos é mais. Além disso, a SVI é uma situação muito desafiadora para 

os professores, portanto o sensato é não complicar demais as outras dimensões 

da situação de ensino. Talvez você não precise experimentar uma metodologia 

completamente inovadora e desconhecida nessa configuração específica. Usa-

mos metodologias bastante conhecidas e comprovadas para que algumas coisas 

fossem familiares e fáceis de usar nesse novo cenário. Não se preocupe se os 

alunos já passaram por algo semelhante numa sala de aula tradicional. O próprio 

fato de estarem uma SVI fará com que aprendam coisas novas.

Por definição, a SVI envolve a colaboração internacional, além dos desafios peda-

gógicos comuns ao desenvolvimento educacional. Isso cria tradições educacio-

nais diferentes e novas, outras compreensões de conceitos e ideias, e hipóteses 

variadas sobre como as coisas devem ou precisam ser feitas. Assim, é também 

importante que os membros conheçam uns aos outros logo no começo do pro-

cesso, para que esse tipo de colaboração seja o mais harmonioso possível.

Esta é a abordagem que adotamos: primeiro, mapeamos o que as universidades 

parceiras já haviam feito no campo da educação empreendedora. Em seguida, 

apontamos alguns temas com os quais todos concordamos e nos identificamos. 

Isso então se transformou em três partes da SVI, que, em termos de conteúdo, 

eram relevantes e faziam sentido dentro do tema do empreendedorismo. Em-

bora esse tenha sido um processo bastante longo, quando chegamos à última 

parte do planejamento dos detalhes da SVI, o trabalho foi rápido e eficiente, 

pois já nos conhecíamos bem e conseguíamos nos comunicar com desenvol-

tura num idioma comum, além de sabermos exatamente o que queríamos al-

cançar. A preparação e o planejamento pedagógico são muito importantes. A 

tecnologia vem por último.

A EDUCAÇÃO PARA O EMPREENDEDORISMO

Muito já se escreveu sobre como estamos enfrentando tempos de mudanças 

aceleradas. Talvez como nunca na história humana, a velocidade da mudança 

na sociedade, cultura, consumo e produção, bem como os efeitos da atividade 

humana no planeta, estejam se tornando evidentes. Isso é causado por uma 

vertigem tecnológica cujo escopo não pode ser menosprezado. 

Não se trata de prever o futuro. As descobertas dos cientistas e as iniciativas de 

empreendedores que lembravam histórias de ficção científica estão rapidamen-

te se tornando inovações, cujo valor é legitimado por sociedades e mercados. O 

mecanismo da mudança no trabalho humano, na produção, na economia e na 

sociedade já está a todo vapor.

Diante disso, a necessidade e a urgência de ampliar o escopo oferecido pelas 

universidades são inevitáveis. O contexto força a educação a romper os moldes, 

pensar fora da caixinha, unir disciplinas, conectar-se com a sociedade e proje-

tar experiências ágeis de aprendizado multicultural, estruturadas a partir das 
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grandes tendências, oportunidades e desafios globais que não param de surgir. 

É necessário construir e operar um sistema duplo, no qual as melhores tradi-

ções de nossas universidades podem viver, nutrir e ser nutridas por modelos 

inovadores de ensino, pesquisa e extensão, que transcendem as fronteiras de 

disciplinas, nacionalidades e culturas.

As universidades devem reconhecer que o fantasma da incerteza em relação 

ao futuro do trabalho paira sobre a sociedade. É necessário fazê-lo com uma 

abordagem otimista, entendendo que as mudanças mencionadas acima vão 

gerar milhões de oportunidades e empregos para quem tiver as habilidades e o 

treinamento relevantes.

As universidades precisam desempenhar um papel significativo na promoção 

do pensamento e da atuação empreendedores, gerando iniciativas que pos-

sam contribuir para o desenvolvimento social e econômico, impactando o cres-

cimento de regiões e cidades. As instituições acadêmicas precisam estar cada 

vez mais interessadas na educação empreendedora, pois ela contribui para o 

sucesso dos empreendedores. Isso é sobretudo importante porque o potencial 

do empreendedor afetará as inovações de mercados, economias e países.

O surgimento do paradigma do empreendedorismo orientado por hipóteses re-

volucionou as metodologias educacionais empreendedoras tradicionais. Isso se 

deve a seu aprendizado iterativo, baseado na aplicação de métodos de design em 

pesquisa e criação, e ao uso de técnicas rápidas de prototipagem para criar e vali-

dar produtos e serviços com clientes em potencial. Essa revolução também deixou 

marcas nas universidades: novas formas de pensamento exigem novas formas de 

educação, que preparem os alunos para o aprendizado iterativo e rápido dentro e 

ao redor dos mercados, tendo a multidisciplinaridade e a flexibilidade como valo-

res fundamentais para o desenvolvimento da competência empreendedora.

A ideia principal é que a educação empreendedora possa promover a forma-

ção de habilidades e competências adequadas para que o aluno se torne um 

empreendedor de sucesso, combatendo a ideia de que as habilidades e com-

petências empreendedoras são traços de personalidade inatos. A educação 

empreendedora instiga o desejo do aluno de começar um novo negócio e gera 

oportunidades para os educadores despertarem aspirações empreendedoras. 

Por fim, a educação empreendedora pode contribuir ao desenvolvimento eco-

nômico e social.

ESTRUTURA GERAL

A seção 1 A SVI no Contexto do Empreendedorismo estimula você a explorar o 

mundo da internacionalização e oferece razões para investir nas Salas de Aula 

Virtuais Internacionais (SVI), perspectivas sobre as SVIs e seus possíveis benefí-

cios para diferentes países/regiões. Além disso, ela explora mais a fundo o con-

texto do projeto LISTO e o programa que criamos e implementamos.

A seção 2 A SVI do LISTO sobre Empreendedorismo vai conduzi-lo por exemplos 

de cursos que executamos no ano passado e que formam a base de nossas 

sugestões. Essa seção descreve os principais objetivos de aprendizado e a ma-

neira como eles foram traduzidos para o arranjo das aulas e atividades.

A seção 3 Reflexão e Inspiração fornece dicas práticas de gestão sobre o processo 

de montagem, desde a preparação, execução, até o fim da implementação da SVI 

— o tipo de conselho que você pode buscar para uma consulta rápida. Elas estão 

baseadas nas reflexões estendidas ao longo dos três cursos piloto diferentes.

A seção 4 apresenta a Conclusão e planos para o futuro.

 ESTRUTURA DA PÁGINA

Os subtítulos em negrito geralmente representam os pontos de ação. Analisar 

cada um deles de acordo com a ordem de aparição vai ajudá-lo a se preparar 

para sua SVI. Os parágrafos que sobrevêm cada subtítulo fornecem uma expli-

cação mais detalhada. Em alguns casos, o subtítulo refere-se a algo que você 

precisa entender, em vez de fazer.

DICAS, REFLEXÕES, RELATOS DE ESTUDANTES E PROFESSORES, 
E CONQUISTAS DOS ESTUDANTES

A maioria dos capítulos deste guia também acompanha uma caixa de “Dicas”, 

contendo pontos adicionais sobre tópicos específicos; informações preciosas 

para você ler e guardar na memória.

Opinião de quem entende — apresentamos aqui relatos de nossos estudantes 

e professores para ilustrar o processo e aproximar as questões que destacamos 

neste livro à vida real. 

Além disso, considerando que aprender com a própria experiência costuma 

ser a melhor estratégia, este livro apresenta as conquistas dos estudantes de 

forma mais abrangente e detalhada. Cada caso oferece um relato de como ad-

ministramos uma questão específica ao lançarmos nossa SVI.

COMO USAR 
ESTE MANUAL



SEÇÃO 1
A SVI NO CONTEXTO 
DO EMPREENDEDORISMO

A globalização é um processo contínuo que 

criou um mundo ao mesmo tempo mais co-

nectado e dividido, no qual o poder e os recur-

sos não são partilhados de maneira igualitária. 

Ao receberem o diploma de curso superior, os 

estudantes de hoje assumirão papéis de cida-

dãos e profissionais neste mundo interconec-

tado (LEASK; CAROLL, 2013), e isso exige que 

as universidades os preparem para um futuro 

mais global (FAYOLLE; KLANDT, 2006). Cada 

vez mais universidades concentram-se na 

formação dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes de seus alunos a fim de prosperar no 

mundo globalizado do futuro. No entanto, as 

ferramentas comuns de educação em gestão 

internacional, como estudos de caso e vídeos, 

fornecem apenas experiências indiretas do 

que significa ser cidadão, profissional ou em-

preendedor em outro país (TARAS et al., 2013). 

Semestres no exterior ou viagens de estudo 

são curtos demais para produzir resultados 

significativos ou exigem deslocamentos caros 

e logística complicada, algo ainda mais difícil 

para a maioria dos estudantes de países em 

desenvolvimento (ZWERG-VILLEGAS; MARTÍ-

NEZ-DÍAZ, 2016).

As Salas de Aula Virtuais Internacionais (SVI) 

podem contornar esses problemas e forne-

cer interações internacionais-interculturais 

diretas. Elas permitem o estudo, a internaliza-

ção e a exploração de diferentes realidades, 

superam estereótipos e medos, promovem 

o aprendizado sobre o outro, e economizam 

tempo e dinheiro (TARAS et al., 2013; ZWER-

G-VILLEGAS; MARTÍNEZ-DÍAZ, 2016). Ainda 

assim, apesar dos avanços que estão em cur-

so na área da SVI, os desafios pedagógicos e 

organizacionais permanecem: “os professores 

devem adquirir mais competência no uso da 

tecnologia acadêmica e também expandir 

suas pedagogias, incorporando abordagens 

novas e inovadoras ao ensino do empreen-

dedorismo” (SOLOMON; DUFFY; TARABISHY; 

2002, p. 82). Descobrir uma maneira eficaz de 

ensinar o empreendedorismo em sala de aula 

sempre foi um desafio, pois “inserir uma nova 

empresa é uma atividade fundamentalmente 

distinta de administrar uma empresa” (GART-

NER; VESPER, 1994, p. 184), e o desafio da glo-

balização não está facilitando as coisas.

As perguntas que os educadores de hoje ain-

da estão buscando responder são: Como apro-

veitar a natureza ideológica do debate sobre o 

empreendedorismo nos países desenvolvidos 

e em desenvolvimento? Como as metodolo-

gias de Design Thinking ajudam a equilibrar 

aspectos locais e internacionais no ensino do 

empreendedorismo? A composição de uma 

equipe interdisciplinar e internacional é uma 

vantagem ou um empecilho quando o assunto 

é o ensino voltado ao reconhecimento de opor-

tunidades empreendedoras globais? Como 

ensinar de modo eficaz as habilidades para a 

atuação em redes empreendedoras e de aces-

so a ecossistemas em um ambiente virtual?

Neste manual, discutimos como os desafios 

pedagógicos e organizacionais foram enfren-

tados, e focamos nos processos, ferramen-

tas e objetivos do ensino da inovação e do 

empreendedorismo por meio da SVI. Nossos 

A INTERNACIONALIZAÇÃO 
EM/DE CASA POR MEIO 
DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

1
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registros têm como base um projeto com 10 

universidades em seis países da América La-

tina e da Europa, com mais de 30 funcionários 

e 100 estudantes. Os integrantes participaram 

de três cursos paralelos e usaram o Design 

Thinking, o reconhecimento global de opor-

tunidades e as metodologias de ecossistema 

para criar uma sala de aula internacional e in-

terdisciplinar de empreendedorismo.

Aos interessados em trazer aspectos inter-

nacionais e virtuais para suas aulas de em-

preendedorismo, este manual fornece três 

benefícios claros: 1) melhor entendimento das 

ferramentas e do processo de organização; 

2) reflexão sobre aspectos importantes e sua 

adaptação aos tópicos específicos, como o 

Design Thinking, o reconhecimento de oportu-

nidades, e as habilidades de criação de rede 

e ecossistema; e 3) caminhos para avançar na 

melhoria das pedagogias de empreendedo-

rismo, incluindo módulos inovadores nos cur-

sos regulares.

CONTEXTO: O PROJETO LISTO2

RELATO DOS ESTUDANTES “Acho que fazer 

parte dessa iniciativa foi uma boa decisão. 

Sobretudo porque pude trabalhar com 

pessoas de outros países, com outros 

pontos fortes e fracos, e até outros fusos 

horários. O desafio de concluir todas 

as atividades a tempo e com um bom 

nível de qualidade me proporcionou 

uma experiência muito enriquecedora 

no trabalho com equipes heterogêneas, 

algo que, sem dúvida, é necessário 

administrar na minha carreira (Comércio 

Internacional).”

RELATO DOS PROFESSORES “Os estudantes 

latino-americanos costumam ter uma 

espécie de complexo em relação a seu 

nível acadêmico e cultural. Durante 

esse projeto, eles observaram que suas 

habilidades de comunicação eram muito 

importantes para o desenvolvimento e 

o êxito do curso, e isso contribuiu para 

aumentar sua autoconfiança. Além disso, 

eles perceberam que existem diferenças 

culturais, mas não exatamente de nível 

acadêmico. Como é mais difícil para o 

estudante latino-americano viajar e fazer 

esse tipo de observação in loco, um curso 

internacional é uma excelente alternativa 

para os alunos conhecerem pessoas de 

sua geração de um país estrangeiro e 

construírem sua rede de contatos.”

Este capítulo descreve o projeto e sua compo-

sição, apresentando nossos objetivos e pro-

cesso de trabalho ao leitor.

CASO RELATO DO COORDENADOR

No caso do projeto LISTO do Erasmus+, Cooperação Latino-

-Americana e Europeia em Inovação e Empreendedorismo, 

éramos 10 universidades de seis países — três europeus e 

três sul-americanos, com uma diferença de fuso-horário de 

até cinco horas e uma distância geográfica de até 12.500 

km. Nenhum dos membros de nosso projeto multicultural 

e multilíngue era falante nativo de inglês, mas nós confia-

mos na língua franca da academia para nos comunicarmos 

tanto na preparação das aulas quanto em sala.

O grupo das 10 universidades parceiras do LISTO não 

poderia ter sido mais diversificado. Algumas foram 

fundadas há vários séculos, outras, há apenas algumas 

décadas. Umas eram públicas, outras, privadas. Umas 

tinham alguns milhares de estudantes, outras, mais de 

100 mil. Os professores de empreendedorismo vinham 

de diferentes áreas acadêmicas, como Engenharia, Ad-

ministração, Turismo, Sustentabilidade, Design e Química. 

Algo, no entanto, os unia: o desejo de tentar algo novo.

Naturalmente, essa configuração requer uma boa dose 

de abertura, paciência, aceitação de contratempos e 

vontade de deixar a zona de conforto do ambiente de 

ensino acadêmico ao qual estávamos acostumados. No 

espírito do programa Erasmus+, a premissa de nossa co-

laboração era que a grande diversidade em nosso gru-

po não seria um problema ou obstáculo a ser superado. 

Encaramos nossas diferenças como uma vantagem que 

desejávamos usar a nosso favor, e uma oportunidade de 

aprender e desenvolver algo inovador. Queríamos uma 

verdadeira internacionalização na prática.

A determinação e o entusiasmo são essenciais para um 

empreendimento tão ambicioso, mas não são suficien-

tes para cumprir a meta. Isso requer planejamento siste-

mático. A ferramenta mais utilizada pelos projetos Eras-

mus+ é a Gestão por Resultados (GpR). Desenvolvida nos 

anos 1990 pelas Nações Unidas, a GpR é uma aborda-

gem de gestão padrão para projetos de desenvolvimen-

to e sem fins lucrativos. “A Gestão por Resultados é uma 

estratégia de gestão por meio da qual todos os atores 

em campo, contribuindo de forma direta ou indireta para 

alcançar um conjunto de resultados de desenvolvimen-

to, garantem que seus processos, produtos e serviços 

contribuem para a obtenção dos efeitos desejados 

(produções, resultados e metas). A GpR baseia-se na 

definição clara da responsabilidade pelos resultados e 

requer monitoramento e autoavaliação do progresso 

em direção aos resultados, o que inclui relatórios de 

desempenho” (United Nations Development Group, 

Results-Based Management Handbook, p. 7).

Uma maneira de visualizar e organizar um plano de 

GpR é o Método do Quadro Lógico (MQL) [Logic Frame-

work Analysis – LFA)]. Ele estrutura os objetivos gerais/

específicos, resultados e produções esperados, bem 

como as atividades e contribuições necessárias para 

alcançar esses efeitos concretos em termos qualitativos 

e quantitativos. O desenvolvimento de um MQL requer 

treinamento e aprendizado empírico. Ele é o elemento 

fundamental de muitas candidaturas de projeto, sendo, 

portanto, pré-requisito para a obtenção de financia-

mento. Acima de tudo, ele força o indivíduo a realmente 

refletir sobre uma ideia: se o objetivo é criar uma sala de 

aula internacional, o que é realmente necessário para 

alcançá-la em termos de contribuições, capacitação, 

desenvolvimento, tempo e carga de trabalho da equipe?

Verdade seja dita, quase nenhum dos professores de 

nosso grupo era especialista em criar salas de aula 

internacionais. Alguns tinham experiência com ensino 

virtual, mas não nessa escala. Assim, contamos com a 

combinação de dois elementos: uma abordagem muito 

estruturada (GpR/MQL), por um lado, e métodos que 

permitiam a abertura, a experimentação e a criatividade, 

por outro. Embora ambos os ângulos pareçam exata-

mente opostos entre si, eles são, na verdade, dois lados 

da mesma moeda. Encontrar o equilíbrio certo entre 

abertura e estrutura tem sido a chave do nosso sucesso.
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Para desenvolver a sala de aula internacional 

LISTO, escolhemos uma abordagem em seis 

etapas, num período de aproximadamente 18 

meses.

ETAPA 1: MAPEANDO INTERESSES 
E TROCANDO CONHECIMENTOS

Diante da grande diversidade em nosso gru-

po, começamos com um mapeamento deta-

lhado da educação empreendedora entre os 

parceiros do consórcio, solicitando a todas as 

universidades que mostrassem suas melhores 

práticas em termos de métodos, cursos e pro-

gramas de ensino do empreendedorismo. Nós 

nos perguntamos:

• Como os parceiros ensinaram o empreen-

dedorismo?

• Em que direção quiseram avançar?

Desse modo, obtivemos um panorama abran-

gente do status quo e dos caminhos de cres-

cimento futuro, analisamos semelhanças e 

diferenças, e identificamos áreas com poten-

cial para o desenvolvimento de novas formas 

de ensino virtual. Essas áreas mapeadas for-

maram a base dos três temas-piloto, em torno 

dos quais os integrantes foram organizados, de 

acordo com seus interesses e conhecimentos.

Durante a primeira reunião de nossa equipe 

de professores, todos apresentaram pôsteres 

com exemplos do que consideravam boas prá-

ticas de educação empreendedora em suas 

universidades. Isso permitiu uma troca muito 

prática de conhecimento e feedback entre os 

pares. O formato de uma oficina de pôsteres 

também foi importante para fomentar o com-

panheirismo na equipe. Os projetos de capa-

citação do Erasmus+ costumam ser marcados 

por uma hierarquia implícita entre os países 

parceiros (Europa) e os países do programa 

(fora da Europa). Dar a todos a oportunidade 

de fazer sua contribuição pode ajudar a nive-

lar o campo de jogo e preparar o grupo para o 

trabalho conjunto.

O PROCESSO3

DICA Recomendamos esta combinação de 

um mapeamento muito estruturado 

com uma metodologia mais aberta e 

interativa de apresentações de pôsteres 

para que alguns pontos em comum e o 

entendimento mútuo sejam cultivados.

ETAPA 2: CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES

A maioria das universidades tem unidades pe-

dagógicas especializadas cuja missão é capa-

citar seus professores em métodos inovadores 

de ensino, como as aulas virtuais. Elas podem 

ajudar a fornecer à sua equipe os conheci-

mentos e ferramentas necessários. No nosso 

caso, pudemos confiar na experiência do Inter-

national Classroom Project [Projeto da Sala de 

Aula Internacional] da Universidade de Gronin-

gen. Também contamos com um grande cor-

po bibliográfico disponível. Consideramos elu-

cidativos os três livros a seguir: Learning and 

Teaching Across Cultures, de Leask e Caroll 

(2013) — leitura introdutória fácil e rápida so-

bre os princípios fundamentais para criar uma 

educação intercultural; Cosmopolitam Lear-

ning, editado por Richardson (2015), é uma co-

leção de trabalhos mais orientada à pesquisa, 

que pode ser ainda mais interessante se o seu 

projeto for além do trabalho com os alunos, 

estendendo-se à educação profissional e de 

pós-graduação; e, por fim, Tools for Teaching in 

an Educationally Mobile World, de Caroll (2015), 

cujo foco é ajustar e adaptar abordagens de 

ensino para grupos de estudantes com cultu-

ras e línguas diferentes.

ETAPA 3: DESENVOLVIMENTO DO 
CURRÍCULO

Com base nos conhecimentos comunicados 

e na capacitação recebida, criamos grupos de 

trabalho (consulte o Capítulo 2) para desenvol-

ver o conteúdo do curso e os métodos de en-

sino para três programas-piloto. Escolhemos 

uma combinação de estrutura e abertura na 

criação dos currículos. Embora os três grupos 

de trabalho dos pilotos usassem o mesmo mo-

delo para definir os objetivos, métodos, ativi-

dades e cronograma de aprendizagem, cada 

grupo tinha liberdade para decidir qual combi-

nação de elementos (por exemplo, síncronos/

assíncronos) e quais soluções desejavam tes-

tar para alcançar os objetivos do curso. Demos 

o nome “piloto” e “teste” para reduzir a pressão 

pela entrega de um produto final bem acaba-

do, abrindo algum espaço para vermos o que 

funciona e o que não funciona na prática.

DICA Deixe sua equipe errar! Reduza a pressão 

e mantenha-se aberto à possibilidade de 

erro. Isso pode ser uma coisa boa!

DICA Teste outras opções. O fato de que 

tínhamos três pilotos distintos nos 

permitiu reunir informações valiosas 
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sobre quais características ou aspectos 

específicos podem funcionar melhor em 

diferentes contextos.

O método principal aplicado nesta etapa foi o 

da cocriação. Cada um dos três pilotos tinha 

uma equipe de trabalho e um ou dois líderes. 

Cada equipe definiu quais integrantes eram 

responsáveis por quais partes específicas de 

desenvolvimento e ensino. Do ponto de vista da 

gestão de projetos, a cocriação não acontece 

por si só. Algumas explicações são necessárias 

e as expectativas devem ser definidas logo no 

início da colaboração, se possível. Diante das 

hierarquias predominantes em muitos projetos 

internacionais, a cocriação é outro método que 

pode tornar a atmosfera de trabalho inclusi-

va, transcendendo as abordagens tradicionais 

de transferência de conhecimento. Embora 

cada grupo trabalhasse de forma independen-

te, nosso objetivo era de nos reunirmos (por 

exemplo, numa reunião presencial) para trocar 

feedbacks e melhorar o conteúdo do curso.

DICA Também pode ser aconselhável trazer 

um/uma especialista externo para que 

ela/ele faça uma avaliação de qualidade 

independente.

ETAPA 4: PLANO DE AVALIAÇÃO

Após vários meses de preparação, você deve 

estar ansioso para finalmente dar início à ação 

em sala de aula. No entanto, a abordagem da 

GpR recomenda que as avaliações sejam pla-

nejadas desde o início para que se estabeleça 

um Ciclo de Garantia da Qualidade, que avalia 

se os objetivos almejados foram realmente al-

cançados. No caso do LISTO, desenvolvemos 

um levantamento quantitativo e qualitativo dos 

estudantes para testar indicadores específicos 

de progresso e êxito, como a intenção dos alu-

nos de inovar e se tornar empreendedores, bem 

como a qualidade e a singularidade das ideias 

desenvolvidas. Além disso, coletamos dados 

sobre a confiança no ambiente internacional, e 

a sensibilidade a ele, bem como a capacidade 

de trabalhar em equipes diversas e superar as 

barreiras tecnológicas. Montamos um diário do 

professor para monitorar a experiência dos ins-

trutores/facilitadores — desenvolver uma SVI é 

uma grande jornada, que envolve muitas pes-

soas. Assim, entender e monitorar as experiên-

cias dos professores é importante para a exe-

cução do curso. De preferência, faça o possível 

para promover um circuito de feedback a fim 

de comparar o antes e o depois.

DICA O efeito colateral positivo deste trabalho 

extra: você conseguirá coletar dados 

interessantes para uma publicação 

científica!

ETAPA 5: FASE DE TESTE

Nas etapas seguintes, nós testamos os pilotos 

com os alunos. Para a primeira versão, limita-

mos a duração a cinco semanas. Nesse caso, o 

consenso foi de que menos era mais. Era me-

lhor concentrar-se num prazo mais curto do que 

se perder numa agenda demasiado ambiciosa.

DICA Tente fazer um trabalho muito bom 

dentro de um escopo limitado, em vez 

de tentar fazer várias coisas ao mesmo 

tempo. Documente tudo o que funciona 

bem e o que acabou se revelando 

problemático. Essas informações serão 

valiosas para o próximo e último passo.

ETAPA 6: AVALIAÇÃO

Após a fase de teste, o grupo de professores 

voltou a se reunir para discutir a experiência 

e avaliar o que correu bem e quais melhorias 

eram necessárias. Esta etapa final completa o 

circuito de feedback que você deve ter em vis-

ta no processo de desenvolvimento.

DICA Em nossa experiência, esse processo de 

seis etapas funcionou bem, mas também 

anotamos o que precisa ser considerado 

na rodada seguinte ou numa iniciativa 

semelhante. Estas são as nossas 

recomendações principais:

1. Estabeleça um processo claro de gestão 

no início, defina quem faz o quê, mostre 

as tarefas e comunique os arranjos a 

todo o grupo.

2. Tente ser o mais claro e transparente 

possível em relação às hierarquias 

na equipe. Faça isso logo no começo, 

evitando, assim, conflitos durante a fase 

de execução.

3. Certifique-se de que todos da equipe 

estejam cientes de sua abordagem 

(neste caso, das seis etapas). Isso vai 

ajudar as pessoas a manter o foco e 

evitar confusões.

4. Busque um bom equilíbrio entre 

processos que forneçam estrutura 

e clareza (GpR/MQL), mas também 

abertura e criatividade para explorar 

todo o potencial da sua equipe (troca de 

conhecimentos, cocriação). Uma coisa 

não pode viver sem a outra.

5. Planeje suas etapas para que haja 

feedback e (auto)avaliação em todos os 

níveis — das atividades individuais ao 

projeto como um todo.

6. Os processos de cocriação funcionam 

muito bem, mas exigem explicação e 

comunicação claras desde o princípio. 

Se pudéssemos recomeçar este 

projeto, a cocriação seria um tópico da 

reunião inaugural ou mesmo o foco de 

uma oficina à parte, voltada apenas a 

estabelecer o método de cocriação.

7. A cocriação requer uma estrutura de 

gestão que se encaixe no método. 

Os arranjos de liderança e gestão 

precisam ser vistos como algo dinâmico, 

pois talvez precisem ser atualizados 

(explicitamente) durante a execução. No 

nosso caso, a liderança de um colega foi 

essencial no começo; à medida que os 

pilotos começaram a trabalhar juntos, 

novas formas de colaboração surgiram. 

Este é um processo natural e um 

indicativo de progresso/êxito. Mas essa 

estrutura atualizada requer uma reflexão 

explícita com toda a equipe.



A SVI DO LISTO SOBRE 
EMPREENDEDORISMO

SEÇÃO 2
A pesquisa concluída no começo dos projetos 

revelou três temas comuns: 1) experiência de 

um grande número de parceiros com ensino 

das metodologias de Design Thinking, 2) inte-

resse e compreensão da análise e previsão 

das oportunidades de empreendedorismo, 3) 

ensino e pesquisa de redes e ecossistemas. 

Essa análise permitiu a formação dos grupos 

em torno do tópico. Os professores se apoia-

riam nas experiências uns dos outros para 

ensiná-lo e focariam no desenvolvimento dos 

aspectos interdisciplinares e internacionais do 

ensino, bem como nos aspectos tecnológicos 

da SVI.

Além de convenientes, as três partes de nos-

sos pilotos da SVI formaram uma boa sequên-

cia, que evoluiu para um curso em larga esca-

la: 1) entender os aspectos macro dos avanços 

tecnológicos e das mudanças no cenário atual 

de negócios; 2) detalhar as micro práticas do 

usuário e do cliente por meio das técnicas de 

Design Thinking; e 3) estar ciente dos aspec-

tos intermediários do desenvolvimento de um 

produto em redes e ecossistemas variantes. 

Os três pilotos estabelecidos foram:

• ●Piloto 1 Design Thinking: Descobrir proble-

mas e preferências do cliente em culturas 

diferentes.

• ●Piloto 2 Oportunidades globais: Como tirar 

o máximo da tecnologia para enfrentar os 

desafios globais e transformá-los em opor-

tunidades?

• ●Piloto 3 Ecossistemas e Redes: Existem 

outras maneiras de criar redes de contatos 

em culturas diferentes? Como nos orienta-

mos nas redes internacionais?

VISÃO GERAL DO PROGRAMA4

Piloto 3
Aproveitar as redes 

de contatos e criar ecossistemas 

para a inovação

Piloto 1
O design e as 

características 

da oferta

Piloto 2
Criação do roadmap 

de tecnologia e avaliação 

de potencial de 

oportunidade
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As características principais do Piloto 1, ilus-

tradas na figura acima, fornecem o tamanho, a 

estrutura e uma visão geral da maneira como 

ele funcionou.

O aspecto internacional do Piloto 1 esteve 

presente de várias formas: professores de di-

ferentes países discorreram em inglês sobre 

todos os documentos usados durante o Piloto, 

e todos os projetos foram compostos por gru-

pos de sete alunos, cada um deles pertencia a 

uma das sete universidades parceiras. Após a 

seleção dos alunos, descobrimos que mais na-

cionalidades estavam representadas do que o 

esperado, pois estudantes de programas de 

internacionalização universitária também es-

tavam presentes (a exemplo de Grécia e Liga 

Árabe). Os números do gráfico mostram que 

60 pessoas trabalharam juntas num tempo 

relativamente curto. Os tópicos deste capítulo 

fornecem descrições mais detalhadas das ca-

racterísticas do Piloto, exemplos das conquis-

tas dos estudantes e relatos de estudantes e 

professores.

OBJETIVOS DO PILOTO

O primeiro objetivo do piloto foi cultivar nos 

alunos uma mentalidade que iria do local para 

o global — na forma abreviada, “glocal”. Isso foi 

alcançado de várias maneiras: os estudantes 

locais participaram de equipes internacionais, 

aplicando o Design Thinking ao conteúdo. Os 

três desafios deveriam ser locais, mas causar 

um impacto escalável globalmente. 

Em segundo lugar, queríamos aproveitar a 

oportunidade do projeto LISTO para trabalhar 

em equipes multidisciplinares e interculturais 

numa escala global. Queríamos criar diversi-

dade não apenas em termos de disciplinas, 

mas também de países.

Nosso terceiro objetivo foi testar as barreiras, 

refletir sobre elas e sobre os benefícios do 

trabalho com equipes internacionais em pro-

jetos de empreendedorismo. Essa também é 

a abordagem do LISTO para fornecer foco e 

mentalidade empreendedores ao desafio.

Em quarto lugar, após a conclusão do curso, 

esperamos que os alunos possam abraçar 

essa diversidade disciplinar e cultural intera-

gindo e se comunicando com estudantes in-

ternacionais por meio de ferramentas virtuais.

Por último, mas não menos importante, de-

senvolvemos este curso para permitir que os 

alunos também dominem a metodologia de 

Design Thinking, que incorpora todos os itens 

citados. Enxergar o empreendedorismo atra-

vés de suas lentes revelou-se uma boa com-

binação.

CONFIGUR AÇÃO PRINCIPAL

Como todos os outros pilotos, tivemos 5 ses-

sões. A primeira foi uma introdução, e a últi-

ma foi dedicada às apresentações finais dos 

alunos. Com isso, restaram apenas três aulas 

para promover um contato inicial com o Design 

Thinking. A primeira e a última aconteceram ao 

mesmo tempo nas 7 universidades. As outras 

foram locais — portanto, cada professor foi 

responsável pela condução das aulas em suas 

universidades:

aula 1 Apresentação de professores, alunos 

e grupos. Um dos professores foi direto ao 

ponto, dando uma visão geral e explicando o 

que é o Design Thinking. Outro professor apre-

sentou os desafios e a aula terminou com uma 

atividade a ser entregue na segunda aula; 

aula 2 Empatia e redefinição do problema;

aula 3 Ideação e prototipagem: assim que a 

equipe redefiniu o problema dado, ela fez um 

brainstorming de ideias e protótipos;

aula 4 Teste do conceito e do protótipo;

aula 5 Apresentações do projeto final.

DE FINIÇÃO DOS DE SAFIOS

Neste curso, demos três desafios. Na primei-

ra aula, falamos mais um pouco sobre o que 

cada desafio compreendia. No caso da sus-

tentabilidade, foi o desperdício de alimentos. 

Formulamos o problema como uma ressigni-

ficação da maneira como interagimos com os 

alimentos. No caso da comunicação, usamos 

um assunto que está em alta, as notícias fa-

las. Nós fizemos a pergunta: como podemos 

atenuar o problema das notícias falsas no 

mundo de hoje? O  último desafio foi voltado 

à experiência pós-migração: como o processo 

PILOTO 1 DESIGN THINKING5

PROFESSORES

ESTUDANTES

UNIVERSIDADES

7 PROJETOS

7 grupos

8 mentores tutores

3 desafios

UNL, UNC, UCU, ORT, Uva, UU, UFRGS

migração,sustentabilidade,
comunicação

16

32

30 horas

3 aulas assincrônicas

2 aulas sincrônicas
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de aculturação começa e continua após a 

imigração para um país? Cada equipe tinha 

um desafio. Três equipes trabalharam com o 

desperdício de alimentos, duas focaram na 

comunicação e duas concentraram-se na imi-

gração. Cada equipe tinha de redefinir o desa-

fio com base na empatia. Assim, acreditamos 

que os desafios propostos poderiam se aplicar 

a qualquer pessoa, em qualquer universidade 

ou país. Os alunos ficaram extremamente intri-

gados com o desafio em si.

Usamos a metodologia de Design Thinking nas 

fases subsequentes de divergência e conver-

gência. Para o primeiro passo, a inspiração, é 

necessário sair, observar e absorver todas as 

informações do usuário final. Depois, na fase 

de ideação, todo esse conhecimento é trans-

ferido para informações acionáveis. Por fim, o 

último estágio é o de implementação, no qual 

as informações são validadas. 

Nós incentivamos os alunos a sair e interagir 

com as pessoas. Os alunos que estavam tra-

balhando com imigração tiveram de interagir 

com pessoas que passaram pela experiência 

de imigração. Depois, eles tiveram de redefinir 

o desafio para que pudessem passar ao está-

gio de ideação, usando as ferramentas (como 

o brainstorming) para criar soluções e, em se-

guida, transformar essas ideias em protótipos. 

Por fim, eles teriam de interagir com o usuário 

final para validar sua ideia.

E NTREGÁVE IS

No começo de cada aula, os alunos tinham 

materiais a entregar.

Na primeira aula, cada aluno precisou selecio-

nar três fatos estatísticos (ou qualquer outro) 

que fossem relevantes para seu desafio em 

seu país e, juntamente com o grupo, fazer um 

infográfico de todos os fatos coletados nos 5 

países (Argentina, Brasil, Uruguai, Espanha 

e Suécia) correspondentes às universidades 

parceiras. Essa atividade os ajudou a ter um 

entendimento comum sobre o que exatamen-

te estava no cerne do problema identificado. 

No Design Thinking, isso é chamado de pes-

quisa primária. Ela também ajudou os alunos 

a entender as diferenças entre os países. Por 

exemplo, na América do Sul, o desperdício de 

alimentos ocorre no início da cadeia de valor 

e, na Europa, ele ocorre no final. Assim, eles ti-

veram de se concentrar em um dos estágios 

para propor uma solução.

Na segunda aula, falamos sobre empatia, 

como se colocar no lugar de outra pessoa e 

entender os desafios a partir do ponto de vis-

ta delas. Os entregáveis foram os seguintes: 

1) Criar um mapa das partes interessadas. Por 

exemplo, vocês têm um usuário que come e 

desperdiça comida, mas também há outras 

partes interessadas que estão envolvidas 

no ecossistema. No caso dos imigrantes, um 

governo também poderia ser uma parte in-

teressada. 2) Com base no mapa das partes 

interessadas, eles teriam de definir seu usuá-

rio final. 3) Por fim, os alunos precisariam criar 

um mapa da empatia: o que os usuários finais 

pensam e sentem, o que ouvem, veem e quais 

problemas eles têm? Na metodologia original, 

isso levaria alguns meses para ser concluído, 

mas nós pedimos aos alunos que entrevistas-

sem uma ou duas partes interessadas apenas 

a título de prática. 

Na terceira aula, tentaríamos apontar solu-

ções com base nos problemas identificados. 

Em seguida, pediríamos aos alunos que agru-

passem essas ideias — encontrando padrões 

entre todas as propostas discutidas. Uma vez 

agrupadas, os alunos podem decidir que tipo 

de ideias levar adiante, para a próxima etapa. 

Portanto, essa foi uma tarefa para a 4ª aula. 

Depois, eles precisaram validar a ideia. Cada 

aluno praticou em sala e, depois, precisou dis-

cutir o assunto várias vezes com suas equipes 

internacionais, o que foi um pouco desafiador.

O objetivo da quarta aula foi o de apresentar as 

ferramentas que permitem a validação do pro-

cesso de ideação feito anteriormente. Os as-

pectos teóricos e práticos dessas ferramentas 

foram apresentados e descritos. Atividades fo-

ram propostas para ajudar os alunos a usá-las. 

Durante a aula, foram apresentados os seguin-

tes tópicos: Produto Mínimo Viável [Minimum 

Viable Product — MVP], características da so-

lução, identificação dos clientes e dos clientes 

engajados (os entusiastas ou cuja adesão é rá-

pida), o processo do MVP. No caso do proces-

so do MVP, três tipos de MVP foram descritos: 

O MVP Concierge, O Mágico de Oz — MVP e 

o MVP Protótipo. O objetivo dessa aula é que 

as equipes internacionais construam um MVP 

com base em hipóteses que podem ser avalia-

das. A última parte da aula abordou dicas para 

uma apresentação de pitch.

A última aula foi novamente sincrônica e os 

alunos tiveram de apresentar suas ideias. Mui-

tas soluções foram digitais, mas houve exce-

ções. Por exemplo, a equipe de estudantes 

que trabalhava com o tópico da migração pro-

pôs a organização de eventos esportivos.

CONQUISTAS DOS ESTUDANTES

Ao todo, sete grupos de sete alunos puseram 

a metodologia de Design Thinking em prática 

para resolver problemas sociais. Os desafios 

propostos foram: o desperdício de alimen-

tos, a experiência pós-migração, e as notícias 

falsas, que pertencem aos campos da susten-

tabilidade, da migração, ou da comunicação, 

respectivamente. Abaixo, alguns problemas 

redefinidos que os grupos escolheram e uma 

breve descrição da solução desenvolvida.

Como podemos ajudar as famílias a 
reduzir o desperdício de alimentos 
em relação ao controle de compras e 
custos?

O grupo identifica que a geração atual está 

preocupada com questões ambientais, como 

o desperdício de alimentos, sabe usar bem 

as novas tecnologias e economizar dinheiro. 

Comer de forma mais saudável também é um 

dos seus objetivos. A solução proposta é um 

aplicativo que promove a compra inteligente 
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no supermercado. Nele, o usuário obtém 

sugestões de quantidades ideais, durabilida-

de do produto e receitas em tempo real. Ao 

monitorar o consumo da família semanalmen-

te, o aplicativo faz uma lista de compras. Ele 

mostra o dinheiro economizado, comparando 

as compras que podem ser feitas em lugares 

diferentes.

Como o país que recebe novos 
imigrantes pode convidá-los a 
participar ativamente da sociedade?

O grupo valorizou o fato de que os imigrantes 

representam culturas diferentes, o que pode 

gerar novas oportunidades para o país anfitrião. 

O esporte foi escolhido como atividade de inte-

gração, pois viabiliza o contato com realidades 

diferentes e conecta novas pessoas e oportu-

nidades. A solução proposta é a organização 

de eventos/atividades mensais, categorizados 

por idade. As empresas patrocinam os eventos, 

recebendo em troca a divulgação de suas mar-

cas. As ONGs atuam como patrocinadoras e di-

fusoras dos eventos esportivos. As equipes são 

de gênero misto e de origens multiculturais. 

As empresas patrocinadoras também podem 

fazer anúncios e apresentar oportunidades de 

emprego durante os eventos.

Como podemos fornecer estratégias 
que ajudem a fortalecer a confiança de 
pessoas com idades entre 50 e 60 anos 
nas informações digitais?

O objetivo do grupo era combater de forma 

inovadora as notícias falsas que levam à po-

larização de opiniões nas mídias sociais. Eles 

propuseram uma extensão para navegadores 

que checa a veracidade e a credibilidade das 

notícias e que esconde informações que pare-

çam falsas. Para tanto, um software categoriza 

as informações como VERIFICADAS ou PERI-

GOSAS, com base em análises de validação 

por pares. Uma marca d'água mostra a fonte. 

Requisitos são necessários para carregar as 

análises. Essa extensão também funciona em 

telefones celulares, e está conectada a dife-

rentes APIs [Interfaces de Programação de 

Aplicações], como WhatsApp, Instagram, Face-

book e Twitter.

RESUMO DO PILOTO 1

O objetivo principal do piloto foi cultivar nos 

alunos uma mentalidade que fosse do local 

para o global — na forma abreviada, “glocal”. 

Nós a abordamos a partir de várias perspecti-

vas: os alunos locais não só precisaram traba-

lhar em equipes internacionais, mas, em termos 

de conteúdo, havia três desafios que deviam 

ser locais, mas cujo impacto seria escalável 

globalmente. Em segundo lugar, queríamos 

criar diversidade e aproveitar a oportunidade 

do projeto LISTO para trabalhar com equipes 

multidisciplinares e interculturais numa esca-

la global. Nosso terceiro objetivo foi testar as 

barreiras e refletir sobre elas, e também sobre 

os benefícios de trabalhar em projetos de em-

preendedorismo com equipes internacionais. 

Essa também é a abordagem do LISTO para dar 

foco e mentalidade empreendedora ao desafio. 

Em quarto lugar, após a conclusão do curso, 

esperávamos que os alunos pudessem abraçar 

essa diversidade de disciplinas e culturas inte-

ragindo e se comunicando com estudantes de 

outros países por meio de ferramentas virtuais. 

Por último, mas não menos importante, este 

curso também foi desenvolvido para permitir 

que os alunos dominem a metodologia de De-

sign Thinking, que incorpora todos os itens cita-

dos. Enxergar o empreendedorismo através de 

suas lentes revelou-se uma boa combinação.

Também gostaríamos de destacar que o 

uso de um método muito conhecido como o 

Design Thinking, juntamente com um formato 

bem estruturado, desbravou o caminho a se-

guir. O Design Thinking é uma metodologia de 

resolução de problemas, que culmina na cria-

ção de uma melhoria ou solução. Além disso, 

ele é centrado nas pessoas e foca nas possi-

bilidades, e não nas limitações, promovendo 

o pensamento criativo. Essa é outra estrutura 

que ensinamos aos alunos. Ao gerar contri-

buições valiosas dos diferentes membros da 

equipe, ele promove interações entre equipes 

multidisciplinares e nos estimula a visualizar 

um caminho futuro por meio da experimenta-

ção e da criação de protótipos. Além disso, o 

Design Thinking pode ser usado com alunos 

de várias áreas diferentes, o que é muito bom, 

pois tínhamos estudantes de biologia — e, ain-

da assim, eles conseguiram usar essa metodo-

logia. Por fim, um dos pontos fortes do curso 

foi o foco na interdisciplinaridade e na inter-

culturalidade. Cada matéria, aula ou atividade 

foi elaborada com o objetivo de capitalizar a 

interdisciplinaridade e/ou a interculturalidade.

Como professores que buscam uma metodo-

logia inovadora, apropriada aos alunos de hoje, 

e que tentam prepará-los para a comunicação, 

o trabalho e o pensamento num mundo global, 

mesmo com sessões mais ou menos sincrôni-

cas, nossa percepção foi de que a internacio-

nalização do curso foi exitosa, pois eles desen-

volveram seus projetos por meio de uma rede 

internacional virtual. Como educadores, apren-

demos que a internacionalização das atividades 

educacionais deve passar pela promoção da 

interação entre os alunos e não apenas entre os 

professores de universidades estrangeiras.

RE FLEX ÃO

Ao olharmos para o curso em retrospecto, fi-

cou claro que não precisamos estar fisicamen-

te juntos para integrarmos uma experiência 

profunda de ensino-aprendizagem. Antes do 

curso, receávamos que as ferramentas virtuais 

e as aulas sincrônicas se tornassem um obstá-

culo. Na verdade, elas foram um facilitador; o 

curso correu bem durante a primeira e a última 

aula, que foram sincrônicas. Acreditamos que 

a inclusão de reuniões sincrônicas como par-

te de todos encontros teria aumentado ainda 

mais o engajamento dos alunos, melhorando 

também sua experiência internacional. Outra 

opção seria fornecer uma sala equipada com 

um sistema de webconferência, no qual os 

estudantes poderiam organizar reuniões sozi-

nhos em horários específicos.
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PILOTO 2 OPORTUNIDADES GLOBAIS6

O Piloto 2 contou com 49 estudantes de 7 uni-

versidades, provenientes dos mais variados 

cursos, como Direito, Economia, Engenharia, 

Ciências Médicas, entre outros. Os alunos fo-

ram separados por equipes de acordo com 

seus interesses individuais, e cada equipe 

buscou resolver um desafio específico, que 

começou a partir da seleção de um contexto 

amplo: agricultura, educação, saúde, cidades 

inteligentes, ou sustentabilidade.

Os sete professores que participaram do Pilo-

to 2 queriam inovar na metodologia de ensino; 

assim, foi aplicada uma abordagem com aulas 

sincrônicas via Zoom e Bluejeans, atividades 

locais com post-its e esboços, e atividades in-

ternacionais via Whatsapp. Entre uma aula e 

outra, esses grupos desenvolveram seus pro-

jetos de acordo com o tema selecionado.

OBJETIVOS DOS PILOTOS

Com esse curso, buscamos preparar os alunos 

para:

1. Trabalhar em equipes multidisciplinares 

internacionais. Como professores, criamos 

os grupos, distribuímos os alunos de acordo 

com seus interesses iniciais, e investimos 

em seu autoconhecimento e automotiva-

ção. Isso gerou uma compreensão mais 

profunda da motivação da equipe, reflexões 

sobre sua composição, e apontamentos 

de potencialidades que poderiam ser 

exploradas durante o desenvolvimento do 

projeto.

2. Identificar novas oportunidades de negó-

cios tecnológicos globais. O desafio que 

propusemos para este piloto foi: Como 

identificar uma oportunidade global que se-

ria interessante para a Suécia, Holanda, Bra-

sil e Argentina? Esse foi o contexto que lhes 

propusemos. Para desenvolver o projeto, os 

alunos aplicaram técnicas de previsão de 

mercado e técnicas de criação de roadmap.

3. Levando em conta os resultados obti-

dos nas atividades anteriores, as equipes 

propuseram um modelo de negócios para 

abordar as oportunidades identificadas.

CONFIGUR AÇÃO PRINCIPAL

Após a definição dos contextos, objetivos, 

equipes e dinâmicas do piloto, enfrentamos o 

desafio de organizar as aulas on-line. Em ter-

mos de tecnologia, contamos com programas 

como Polycom, Zoom e BlueJeans, que foram 

combinados numa “solução única”. Esse paco-

te tecnológico funcionou muito bem durante 

as aulas sincrônicas, mas os problemas técni-

cos foram frequentes e ocorreram em todas 

as universidades participantes, revelando que 

as aulas globais sincrônicas on-line continuam 

sendo um desafio mesmo nos dias de hoje. 

O piloto era composto de 5 aulas:

aula 1 Esta aula apresentou alguns dos 

conceitos mais importantes sobre o que leva 

alguém a abrir um novo negócio. Os alunos 

foram incentivados a refletir sobre seu auto-

conhecimento e motivação. Em face dos obs-

táculos do ensino internacional com interação 

a distância, propor um treinamento em em-

preendedorismo é um desafio. Portanto, é ne-

cessário buscar ferramentas e uma metodo-

logia que permitam o envolvimento de todos 

os alunos, independentemente de suas afini-

dades e perfis. Mesmo um aluno tímido deve 

estar preparado para interagir com os colegas 

de turma numa aula com essa configuração.

aula 2 Consideradas as motivações identifi-

cadas pelas equipes, os grupos tentaram criar 

uma visão do futuro, incluindo as inovações 

que estão surgindo, como antever o futuro, e 

as oportunidades mais promissoras que serão 

enfrentadas a longo prazo nesse futuro. A ideia 

era identificar sinais de disrupção, grandes 

transições, e selecionar curvas de desenvolvi-

mento. Nessa aula, os alunos tiveram de reali-

zar pesquisas iniciais: coletar ideias e sinais da 

realidade específica de cada um de seus paí-

ses, colocá-las num documento de 5 páginas, 

e refletir sobre os aspectos comuns e diferen-

tes. A partir disso, eles selecionaram uma cur-

va relevante, descreveram sua visão de futuro, 

e explicaram por que ela é uma oportunidade 

global e viável. Solicitar entregáveis gráficos às 

equipes foi algo de fato muito útil. Os alunos 

PROFESSORES

ESTUDANTES

UNIVERSIDADES

10 PROJETOS

10 grupos

5 rotas

UG, UU, USP, UFPE, UFRGS, UNC, UNL

1 em saúde, 1 em 
agricultura, 2 em educação, 
2 em cidades inteligentes 
e 4 em sustentabilidade

23
26

30 horas

5 aulas sincrônicas
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também teriam de preparar uma reflexão in-

dividual sobre o processo de aprendizagem e 

comunicação em seus grupos.

aula 3 Aplicando a visão do futuro proposta 

na aula anterior, o objetivo da aula 3 foi traduzir 

esse cenário futuro para a realidade atual por 

meio da abordagem do roadmap. Para criar um 

roadmap, os alunos identificaram as tendên-

cias e barreiras tecnológicas e mercadológicas 

mais relevantes e selecionaram as tecnologias 

para o trabalho levando em conta os momen-

tos atuais e futuros. Eles prepararam 5 páginas 

que explicavam o roadmap e seus elementos, 

bem como uma apresentação em vídeo das 

duas oportunidades de negócios selecionadas 

a partir do roadmap proposto. Também solici-

tamos uma reflexão individual sobre o apren-

dizado. Um fator que nos ajudou foram as ima-

gens fornecidas pelos alunos para representar 

os roadmaps de maneira gráfica.

aula 4 Com base no roadmap desenvolvido 

e na visão de médio prazo do negócio propos-

to, os alunos tiveram de escolher as ideias e 

possibilidades de negócios por meio do qua-

dro de análise de oportunidades [opportunity 

analysis canvas]. Esse quadro criou um road-

map de negócios de curto e médio prazo, que 

foi então traduzido para um quadro de modelo 

de negócios. Os entregáveis foram: um docu-

mento de 2 páginas explicando cada uma das 

etapas do desenvolvimento e os dois quadros.

aula 5 Esta aula foi inteiramente dedicada 

aos pitches dos projetos. Como todas as equi-

pes conseguiram conclui-los, tivemos ao final 

10 apresentações, com níveis diferentes de 

inovação e profundidade. Um modelo comum 

para os pitches foi distribuído e as equipes pu-

deram personalizá-lo com base nos resulta-

dos de seus projetos. Todos os pitches tiveram 

de respeitar um limite de tempo e, na maioria 

das vezes, apenas um aluno conduziu a apre-

sentação. Após as apresentações, professores 

e alunos de diferentes universidades deram 

feedback.

E NTREGÁVE IS

A seleção dos temas iniciais levou em conta 

sua relevância ao país de origem de cada uma 

das sete universidades, de modo a serem fami-

liares e interessantes para os alunos. Ao longo 

dos pilotos, o tema inicial foi refinado de acor-

do com as motivações individuais e de toda a 

equipe, as perspectivas de cada segmento em 

cada país, as tecnologias que poderiam ser 

incorporadas para criar um empreendimento 

inovador, e os possíveis modelos de negócios 

que poderiam ser propostos para explorar as 

oportunidades previstas.

CONQUISTAS DOS ESTUDANTES

No total, 10 grupos desenvolveram projetos 

variados neste piloto. Alguns deles são:

O grupo focado nos desafios da agricultura 

embarcou numa jornada em busca de um 

modelo de negócios para uma startup que 

empregaria uma combinação de diferentes 

tecnologias (drones, veículos autônomos e 

imagens de satélite), e um software capaz de 

processar e sintetizar as informações de cada 

uma delas. Essa junção permitiria a detecção 

precoce de ervas daninhas e ajudaria a evitar 

o uso excessivo de pesticidas, tornando a 

produção mais eficiente e ambientalmente 

sustentável. Esse software poderia ser vendi-

do aos agricultores, ajudando-os a tomar de-

cisões melhores e oportunas sobre o método 

apropriado de controle de ervas daninhas.

A equipe das cidades inteligentes enfren-

tou um desafio completamente diferente: 

eles abordaram os problemas cada vez 

maiores de trânsito que sufocam as gran-

des cidades, analisando as últimas tendên-

cias em desenvolvimento de sistemas de 

software inteligentes, implementação mais 

ampla de big data, e tecnologia de pro-

cessamento mais barata e fácil. A equipe 

elaborou um modelo de negócios que 

implementa um sistema de semáforos inte-

ligentes, baseada na IoT, para otimizar o flu-

xo de veículos na cidade. Diante do enorme 

investimento de capital e do lento processo 

de tomada de decisão, eles identificaram 

abordagens de curto, médio e longo prazo 

para a implementação de seus planos.

Um terceiro grupo, o V-Real, estava focado nas 

futuras mudanças nos sistemas educacionais. 

A necessidade de fornecimento de apren-

dizado constante e educação contínua tem 

crescido paulatinamente, e há cada vez menos 

tempo para construir esses modelos em 

ambientes tradicionais de sala de aula. Isso ex-

plica a demanda por um software educacional 

que atenderia a esse estilo de vida móvel e se 

adaptaria a diferentes ambientes, permitindo 

que os alunos aprendam onde quiserem, seja 

no metrô, no ônibus, no trabalho, ou em casa. 

Este aplicativo também empregaria ativamen-

te abordagens de gamificação — algo que o 

mundo moderno já está começando a adotar 

em diferentes áreas da aprendizagem.

RE FLEX ÃO

Um aspecto que funcionou muito bem foi a 

equipe de professores — tínhamos bagagens 

e perspectivas diferentes, mas, ao combiná-

-las, criamos uma sinergia e fizemos a coisa 

acontecer. Isso gerou um processo novo e in-

teressante: da automotivação ao modelo de 

negócios global. Gostamos muito da jornada 

dos alunos e do formato online. Outra ferra-

menta útil foram os entregáveis em formato de 

projeto visual: vídeos (em grupo e individuais), 

gráficos e ferramentas visuais. Ao que tudo in-

dica, isso foi muito agradável e benéfico para a 

dinâmica do projeto.
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RESUMO DO PILOTO 2

Em nossas aulas — todas síncronas —, combi-

namos atividades locais e internacionais com 

o objetivo de que os alunos fizessem as tarefas 

internacionais também durante os encontros. 

Isso, no entanto, fez com que os alunos se tor-

nassem “monstrinhos da tecnologia” — quando 

nós lhes pedimos que fizessem a tarefa interna-

cional em seus grupos do WhatsApp, os tele-

fones não pararam de apitar: houve muita troca 

de ideias e opiniões diferentes; todo mundo 

estava digitando. Após a primeira aula, foram 

mais de 600 mensagens nos 10 grupos. Esse 

foi o maior desafio para os alunos — começar 

o trabalho conjunto e concluir uma tarefa sem 

que houvesse um encontro presencial, uma 

saída pra tomar cerveja ou algo assim. 

Cada um dos cinco professores tornou-se 

mentor de duas equipes, o que possibilitou a 

observação da dinâmica específica de cada 

uma delas. As dinâmicas de grupo foram um 

componente importante para que o fluxo do 

curso fosse ajustado com base no feedback. 

Embora nem sempre tenha sido fácil, os alunos 

realmente gostaram de conhecer pessoas de 

todas as partes do mundo, e de precisarem se 

engajar rapidamente. Portanto, essa experiên-

cia foi muito importante para eles, e também 

para os professores, que encararam os desafios 

propostos, vivenciaram uma interessante dinâ-

mica global de trabalho e conseguiram receber 

todos os 10 projetos finais.

A equipe de professores tinha bagagens e 

áreas de especialização variadas, e nós en-

contramos as mesmas características em nos-

sas equipes de alunos, cujas conquistas nas 5 

semanas superaram, e muito, as expectativas.

OBJETIVOS DO PILOTO

O objetivo principal do nosso piloto foi apren-

der a analisar as Redes e Ecossistemas inter-

nacionais (Net & Eco) a partir de uma perspec-

tiva empreendedora. Para atingir essa meta, 

nós focamos em três objetivos específicos. 

Assim, ao fim da aula, os alunos deveriam ser 

capazes de:

1. Identificar e discutir conceitos e teorias bási-

cas da Net & Eco num contexto empresarial 

e internacional multicultural;

2. Descrever e analisar um determinado con-

texto nos termos da Net & Eco;

3. Aplicar ideias à Net & Eco em contextos re-

lacionados a um desafio específico, e fazer 

um pitch sobre os mecanismos do negócio.

O Piloto 3 seguiu um caminho bem estrutura-

do em relação ao desenvolvimento de nossos 

objetivos de aprendizado: desde a discus-

são sobre as definições principais do Ecos-

sistema e das Redes ao desenvolvimento de 

uma solução que incluísse a expansão e a 

A FIGURA ABAIXO APRESENTA AS CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO PILOTO 3

7 PILOTO 3  NAVEGANDO EM REDES 
E ECOSSISTEMAS

PROFESSORES

ESTUDANTES

UNIVERSIDADES
UNL, UNC, RUG, UU, UVA, USP, UFPE

5 aulas sincrônicas

20
27

30 horas

8 PROJETOS

8 grupos

5 instrutores locais 

5 rotas
energia solar, energia
eólica, energia hidrelétrica,
transporte, indústria 
de biocombustíveis
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internacionalização. Diferentemente dos Pi-

lotos anteriores, não pedimos aos alunos que 

criassem ou desenvolvessem uma startup. 

Nossas tarefas principais consistiram em esco-

lher uma startup já existente e desenvolver-lhe 

uma estratégia de rede e ecossistema num 

contexto internacional. Isso foi bem interessan-

te, pois eles não só desenvolveram competên-

cias empreendedoras e inovadoras, mas habi-

lidades de gestão para colocar as estratégias 

certas em movimento e, assim, resolver pro-

blemas ou aproveitar oportunidades reais.

CONFIGUR AÇÃO PRINCIPAL

Como nós trabalhamos com eles? Organiza-

mos e distribuímos os conceitos e modelos 

principais em cinco aulas com o objetivo de 

construir coletivamente o pano de fundo ne-

cessário para o desafio final do nosso piloto, a 

apresentação de pitch. Abaixo, você pode ver 

a lista de aulas e os temas discutidos em cada 

uma delas. Essas metas foram empregadas 

nas aulas a seguir:

1. Introdução às Redes e Ecossistema: princi-

pais definições e relevância da Net & Eco em 

contextos internacionais e multiculturais

2. O Ecossistema Empreendedor: aprendendo 

a mapear a Net & Eco

3. Gerenciando rotas para o empreendedoris-

mo na Net & Eco nacional

4. Gerenciando rotas para o empreendedoris-

mo na Net & Eco internacional e multicultural

5. Aula final: os alunos apresentam uma solu-

ção para um desafio internacional.

During each class the students were encou-

raged to discuss locally and virtually, which 

created the needed variety in the activities and 

allowed to practice the material.

Durante cada aula, os alunos foram incentiva-

dos a travar discussões presenciais e virtuais, o 

que gerou a variedade necessária nas ativida-

des e viabilizou a prática do material.

Após as aulas, os alunos trabalharam com as 

equipes/grupos por meio de várias ferramen-

tas colaborativas virtuais (por exemplo, What-

sapp, Zoom, Google docs e Slack). Eles rece-

beram orientações detalhadas sobre como 

trabalhar juntos e realizar as atividades, mas 

também foram monitorados e incentivados 

pelos mentores. Por exemplo, como professo-

res, fizemos uma reunião com os alunos pelo 

Zoom, depois saímos da reunião e os alunos 

continuaram a trabalhar sem a nossa presen-

ça. Às vezes, tudo o que eles precisavam era 

desse tipo de incentivo.

No início da aula seguinte, os alunos apresen-

tavam o que haviam feito na semana anterior e, 

ao fazê-lo, já estavam trabalhando na seleção 

de dados que usariam para enfrentar o desafio 

final: o Pitch!

DE FINIÇÃO DOS DE SAFIOS

Em termos de conteúdo, focamos num desa-

fio relevante e orientado para o futuro, alinha-

do aos Objetivos de Desenvolvimento Sus-

tentável: a Transição Energética. Os tópicos 

do Piloto foram estruturados de acordo com 

este desafio geral. Os grupos de alunos foram 

organizados de modo que houvesse varieda-

de de contextos, países e conhecimentos. Os 

professores atuaram como mentores, colabo-

radores e entusiastas, e nosso processo de 

aprendizagem girou em torno de um proble-

ma da vida real.

Para ajudá-los a conhecer melhor os temas 

que selecionamos, falamos na primeira aula 

sobre a energia do futuro com base em rela-

tórios da Agência Internacional de Energia (In-

ternational Energy Agency – AIE) e da Agência 

Internacional de Energia Renovável (Interna-

tional Renewable Energy Agency – IRENA).

Pedimos aos alunos que examinassem o grau 

de maturidade das soluções tecnológicas 

já fornecidas por startups de verdade — nós 

consideramos a tecnologia e a inovação um 

processo — e os mercados estrangeiros em 

potencial com o objetivo de propor estratégias 

internacionais.

E NTREGÁVE IS

Dentre os setores de energia, os alunos es-

colheram a energia solar, hidrelétrica, eóli-

ca, biocombustível e a de transporte. Dentre 

os países, eles trabalharam com startups da 

Argentina, Brasil, Bélgica e Espanha. Essas 

empresas estão relacionadas à transição 

energética nos setores a seguir: Indústria 

de Biocombustíveis, Painéis Solares Foto-

voltaicos, Eólica (cada uma com 2 startups), 

Transporte, e Hidrelétrica (cada uma com 

1 startup). Eles entregaram estratégias que 

examinavam os mercados potenciais lon-

ge da base ou do país de origem da startup. 

Desse modo, concluímos que os alunos atin-

giram o objetivo do piloto, que era analisar 

contextos internacionais e multiculturais em 

busca de oportunidades.
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Ao todo, oito grupos fizeram projetos diversos 

neste piloto. Alguns deles são:

 Dois grupos trabalharam com empresas 

argentinas que atuam nas áreas de biodiesel 

industrial e energia solar, as startups Biono-

goyá e Febo Asoma. Eles indicaram a expansão 

comercial dessas empresas para o Canadá e 

o Chile, respectivamente, visando a ampliar 

os mercados e o potencial dos consumidores 

nesses países. Além disso, os alunos analisa-

ram questões governamentais relacionadas ao 

incentivo a empresas de energia limpa.

De acordo com dois outros grupos, as empre-

sas espanholas Vortex e Innowind seriam com-

petitivas na Croácia e nos Estados Unidos. Elas 

trabalham com a energia eólica e o desenvol-

vimento de pequenas turbinas para a captação 

de energia em rios médios e pequenos. Nesse 

sentido, a Croácia e os Estados Unidos ofere-

cem condições climáticas e geomorfológicas 

favoráveis a uma aplicação abrangente das 

soluções criadas pela empresa.

Três grupos escolheram as startups brasileiras 

Bioware, Insolar e Rediduall. Os planos para 

essas empresas contemplaram a expansão 

para países como Índia e alguns vizinhos 

sul-americanos em busca de crescimento 

estratégico dos negócios. Ressaltamos que 

as escolhas dos grupos para a expansão dos 

negócios avaliaram o potencial econômico, o 

número de clientes em potencial e os ecossis-

temas de inovação que podem ser acessados 

para dar suporte às empresas.

RE FLEX ÃO

Antes do início do curso, estávamos receosos 

em relação a como se daria a comunicação 

dos alunos entre si. Mas, no final, os canais de 

comunicação surgiram naturalmente e nós 

achamos que isso fluiu muito bem, apesar de 

nossas preocupações iniciais. O Piloto foi uma 

aventura e tanto! Para alguns de nós, essa foi 

a primeira experiência de SVI com tanta diver-

sidade (de por exemplo, disciplinas, contextos, 

idiomas, países, culturas). Isso não compro-

meteu nossa iniciativa e a aprendizagem dos 

alunos, mas temos certeza de que melhorias 

podem ser feitas. É importante que as habi-

lidades de coordenação do professor sejam 

aprimoradas, não só em termos de mentoria 

do aluno, mas também para que o conteúdo 

disponibilizado em cada aula seja de melhor 

qualidade, tendo em conta que nossas aulas 

estavam conectadas às aulas seguintes.

CONQUISTAS DOS ESTUDANTES RESUMO DO PILOTO 3

Nosso Piloto 3 seguiu um caminho bem 

estruturado em relação ao desenvolvimento 

de nossos objetivos de aprendizado: desde a 

discussão das definições principais do Ecos-

sistema e das Redes ao desenvolvimento de 

uma solução de expansão e internacionaliza-

ção. Não pedimos aos alunos que criassem ou 

desenvolvessem uma startup. Nossas tarefas 

principais consistiram em escolher uma startup 

de verdade e desenvolver para ela uma es-

tratégia de rede e ecossistema num contexto 

internacional. Isso foi muito interessante, pois 

os alunos não só desenvolveram competências 

empreendedoras e inovadoras, mas habili-

dades de gestão para colocar as estratégias 

certas em movimento e, assim, resolver pro-

blemas ou aproveitar oportunidades reais.

Nossos alunos não só foram convidados a 

discutir de forma presencial e virtual, como 

também receberam diretrizes após cada aula. 

Eles trabalhavam nos grupos de WhatsApp, 

monitorados pelos professores, que os orien-

tavam de várias maneiras. Para incentivá-los, 

usamos muitos emojis de pessoas correndo 

e frases como “não desista!”, “falta pouco pra 

gente terminar” ou “tá quase acabando!”. Isso 

foi importante, pois os grupos enfrentaram 

problemas como: fusos horários, origens, ho-

rários acadêmicos e rotinas diferentes..., bem 

como o fato de que o piloto era uma atividade 

extracurricular: precisávamos criar um am-

biente de ensino e aprendizagem que moti-

vasse os alunos!



REFLEXÃO 
E  INSPIRAÇÃO

SEÇÃO 3
Criar um cronograma para um curso 

colaborativo pode ser um grande desafio, 

até entre universidades de um mesmo 

país. Em colaborações multinacionais, esse 

desafio pode ser ainda maior.

SINCRONIZE OS CALE NDÁRIOS

Ao dar início a uma colaboração internacional, 

analise as diferenças entre os calendários aca-

dêmicos. Encontrar a época do ano ideal, que 

funcione dentre os calendários de aulas, exa-

mes e férias de cada universidade, e não caia 

em períodos de férias de verão e inverno, ou 

feriados nacionais, é algo que precisa ser feito 

com muita atenção!

DICA Quanto maiores os consórcios, mais 

difícil encontrar uma janela de tempo 

assim. Avalie a possibilidade de criar um 

calendário conjunto e marcar todos os 

feriados nacionais e regionais, mudanças 

de horários, e o calendário acadêmico 

regular de cada universidade parceira.

No entanto, este não é o único aspecto tem-

poral que deve ser verificado com antecedên-

cia. É provável que o período de preparação 

também caia nas épocas de férias ou celebra-

ções, o que acaba estendendo a duração do 

desenvolvimento do projeto, se comparada ao 

contexto de um único país.

8 LOGÍSTICA & PLANEJAMENTO

CASO EXEMPLO DE UM ROADMAP

Critérios de classificação
para o desafio

Critérios de classificação para 
os objetivos de aprendizagem

Pré-seleção de candidatos

Fornecimento de contatos 
entre os alunos locais

Email de boas-vindas 
aos alunos + preferências 
de desafios

Preparação do pacote 
de integração para os alunos

Composição de equipes

Atribuição de tutores 
para a equipe internacional

Preparação de tarefas

Desenvolvimento do conteúdo 
do curso

Definição de bibliografia 
e vídeos

Programa de estudo > 
desenvolvimento dos detalhes 
do curso para os alunos

Escrita das perguntas 
para a carta de reflexão

Vídeo introdutório dos professores

Definição dos temas do desafio

Envio da carta
de reflexão

Envio dos
certificados

aula
introdutória

ideaçÃo
& prototipagem

validaçÃo
do conceito

empatia 
& redefiniçÃo do problema

Configuração do Moodle
> atribuição

de uma universidade

28 nov 3 dec

10 dec21 feb

28 feb 7 mar

apresentaçÃo
final

21 mar

28 mar 4 apr

11 apr18 apr25 apr

14 mar

Programa da 1ª aula
30’ Introdução ao contexto LISTO e ao professor

15’ Introdução ao curso/metodologia
30’ Apresentação dos alunos > colagem

15’ Apresentação dos desafios
15’ Apresentação das equipes internacionais

15’ Atribuições para a próxima aula

Fornecimento de contatos
entre os membros internacionais

Programa da aula final
15’ Introdução à última sessão

45’ Pitches (5‘ pitch)
25’ Feedback do professor (3’)

15’ Recapitulação do Design Thinking
5’ Votação e anúncio do vencedor 

15’ Reflexões – perguntas e respostas
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PLANEJE DE UM JEITO DIFERENTE

Em geral, as aulas são marcadas no mesmo dia 

e horário toda semana. Contudo, num projeto de 

SVI é recomendável ampliar o tempo de planeja-

mento entre uma aula e outra, para que os alunos 

tenham mais oportunidades de agendar o traba-

lho conjunto, trocar opiniões e chegar a acordos.

RELATO DOS ESTUDANTES “ Como o piloto 

era muito intensivo, às vezes tínhamos 

a impressão de que precisávamos de 

mais tempo para processar todas as 

informações dadas na aula, discuti-las no 

grupo e fazer as tarefas da semana.”

RELATO DOS PROFESSORES “ Nós criamos 

vídeos complementares, fornecemos 

artigos e kits de ferramentas, 

e propusemos a leitura de artigos 

complementares. No entanto, devido 

à velocidade do piloto e aos entregáveis 

semanais, esses materiais quase não 

foram utilizados. Na minha percepção, 

os alunos confiaram excessivamente no 

modelo do projeto e nos slides da aula 

para desenvolver os entregáveis.

 Para me certificar de que os documentos 

complementares haviam sido estudados, 

reservei um tempo da aula para discutir 

seu conteúdo com os alunos e ouvir seus 

comentários.”

DICA Prepare-se para estender a duração das 

aulas, bem como o intervalo entre uma 

aula e outra!

falhar (ainda assim, dê aula ao vivo, se pos-

sível!). Embora a maioria das coisas deva ser 

planejada, também deve haver espaço para a 

improvisação — esses são os momentos mais 

bonitos e espontâneos, que unem o grupo.

RELATO DOS PROFESSORES “ O roadmap ficou 

absolutamente incrível! Era uma linha 

do tempo com todas as tarefas e seus 

responsáveis. O papel dos coordenadores 

era garantir que tudo fosse cumprido. Isso 

funcionou muito bem em nosso grupo de 

professores. Acho que nós rapidamente 

chegamos a um acordo sobre os objetivos 

de aprendizagem, e isso significa 

que todos sabiam exatamente aonde 

estávamos indo. Sem mal-entendidos 

ou conflitos, apenas uma comunicação 

super tranquila, e todos cumpriram seus 

compromissos no prazo. Muito mais fácil 

do que colaborar, muitas vezes, com os 

professores localmente!

Do meu ponto de vista, toda a preparação 

do piloto foi realmente exitosa, mas 

não fizemos uma ligação/reunião de 

alinhamento antes do pontapé inicial, 

para ensaiarmos o conteúdo e as 

atividades de cada aula, todos juntos. 

Assim, teríamos garantido que cada aula 

receberia o mesmo conteúdo, e que ele 

seria executado de maneira semelhante 

em cada universidade.”

 Uma barreira para o trabalho em equipe era 

a diferença de fusos horários. No começo, 

nossa equipe estava separada por 

4 horas e, no final, por 5. Assim, encontrar 

um horário em comum para fazer uma 

reunião virtual com todo mundo também 

foi um grande desafio. Na primeira 

semana do projeto, cada aluno enviou um 

e-mail apresentando-se ao grupo e dando 

seu número de telefone. Depois, criamos 

um grupo no WhatsApp e começamos a 

nos comunicar por esse aplicativo quase 

todos os dias.”

RELATO DOS PROFESSORES “ Não foi difícil 

marcar reuniões, pois as diferenças 

de fuso de 4 ou 5 horas são facilmente 

administradas (tarde na Europa e manhã 

na América Latina). Mas os professores 

universitários envolvidos num programa 

internacional como o LISTO costumam 

ter outras obrigações, como viagens 

internacionais rotineiras e frequentes 

relacionadas a outras atividades 

profissionais. Isso pode gerar outras 

dificuldades. Portanto, é crucial que a 

necessidade de reuniões seja prevista 

com antecedência.”

PLANEJE-SE COM ANTECEDÊNCIA

A preparação de uma colaboração virtual 

com locais variados requer um planejamen-

to bastante preciso das aulas e preparação 

de backup (vídeo), caso a tecnologia venha a 

CUIDADO COM AS DIFE RE NÇAS 
DE FUSO HOR ÁRIO

Planejar e executar aulas sincrônicas entre 

países com diferenças significativas de fuso 

horário pode ser um grande desafio. Fale 

abertamente sobre isso com cada parceiro. 

Não esqueça que alguns países não têm fusos 

horários de verão/inverno. Talvez alguns par-

ceiros precisem fazer concessões e começar/

terminar as aulas mais cedo ou mais tarde do 

que o normal. É importante não subestimar as 

diferenças de fuso horário durante o planeja-

mento das atividades ou tarefas que serão fei-

tas pelos grupos internacionais de alunos.

RELATO DOS ESTUDANTES “Às vezes, as 

diferenças de fuso horário dificultavam 

a formação de uma estratégia conjunta 

para responder às avaliações. Levamos 

as reuniões dominicais como parte da 

rotina, pois era mais fácil encontrar 

horários em comum. Durante a semana, 

nós raramente trabalhávamos todos 

juntos, mas conhecíamos o ritmo 

dos estudantes europeus e latino-

americanos, e trabalhamos muito bem 

seguindo a sequência desses ritmos. 

É claro que, às vezes, principalmente 

um dia antes do prazo final, os colegas 

europeus trabalhavam até tarde da 

noite. As diferenças de fuso nos tornam 

mais organizados e também nos ajudam 

a tomar decisões mais rápidas.
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RELATO DOS PROFESSORES “ O WhatsApp 

funcionou super bem e conseguiu 

deslanchar a dinâmica dos grupos 

internacionais, dando conta da 

‘comunicação textual’. No entanto, essa foi 

a única ferramenta tecnológica confiável 

aplicada durante o processo. Para 

melhorias futuras, seria relevante analisar 

o uso de outras ferramentas tecnológicas, 

como o Zoom para a comunicação em 

grupo, o Slack para o planejamento do 

projeto, e as ferramentas on-line para 

a criação explícita dos entregáveis no 

modelo do projeto.”

RELATO DOS ESTUDANTES “Acho que a gente 

deveria ter explorado novas ferramentas 

para trabalhar e se comunicar, em vez de 

só ficar usando a ferramenta padrão do 

WhatsApp. Tentamos fazer uma reunião 

no Skype uma vez, mas, como ela não 

funcionou, voltamos ao WhatsApp.

Na primeira semana, fizemos uma 

videoconferência pelo Skype. O melhor 

dia para todos foi o domingo, e havíamos 

planejado uma reunião de uma hora. Todo 

mundo estava lá, mas tivemos a sensação 

de que muita gente não estava se sentindo 

à vontade pra falar. Ficamos acanhados, 

e só duas ou três pessoas estavam 

conversando. Então, após cerca de 20 

minutos, alguém deu a ideia de desligar 

as câmeras e terminar a discussão via 

mensagens. Todo mundo concordou. 

E, assim, continuamos a discussão por 

CASO MOODLE 

Em nossos pilotos, decidimos usar o Moo-

dle, que foi operado a partir de uma das 

universidades do Uruguai e estava disponí-

vel em espanhol, inglês e francês, acomo-

dando, assim, as diferentes preferências 

do usuário. Ele também foi projetado de 

acordo com o aspecto geral e a intenção 

do projeto, com três seções diferentes 

para cada um dos cursos-piloto — caso um 

aluno ou professor fizesse parte de vários 

pilotos, estaria num espaço familiar. No 

entanto, muito poucos professores conhe-

ciam a plataforma, então a ferramenta foi 

abordada de maneiras diferentes. Era clara 

a necessidade de uma sessão especial 

que apresentasse a plataforma Moodle. 

Além disso, como algumas informações fo-

ram enviadas com atraso para o cadastra-

mento de alunos e professores no sistema, 

isso criou uma sobrecarga a mais para a 

universidade anfitriã e seu sistema de TI.

Diante da natureza inovadora da aula, os 

Eis uma pequena lista das ferramentas 

tecnológicas que escolhemos usar 

durante os Pilotos.

comunicaÇÃo entre os professores  

WhatsApp e Google drive

comunicaÇÃo entre os professores 

e alunos Email, Moodle, WhatsApp

sala de aula virtual Polycom, Zoom 

e BlueJeans

comunicaÇÃo entre os alunos Email, 

WhatsApp, Skype, Google docs

Independentemente de o curso ser totalmente 

virtual, ou parcialmente virtual, combinando 

reuniões sincrônicas com atividades locais, 

ou de focar no intercâmbio virtual dos alunos, 

as ferramentas tecnológicas precisam ser 

definidas desde o início.

DE FINA SUAS TECNOLOG IAS

Caso você esteja trabalhando com a SVI pela 

primeira vez, pode ficar tentado a focar na par-

te mais desconhecida da tecnologia: a execu-

ção da aula virtual em si. No entanto, deixe-nos 

perguntar: você já decidiu como os alunos vão 

receber os materiais? Ou como vão fazer as 

atividades durante a aula? E como vão traba-

lhar em seus grupos internacionais? Escolha 

as plataformas usadas para a comunicação de 

forma estratégica!

DICA Reflita sobre como uma tecnologia 

será usada antes, durante e depois da 

aula. Em seguida, defina e teste essa 

tecnologia antecipadamente e forneça 

regras e recomendações às equipes de 

alunos e professores.

TECNOLOGIA9

CASO NOSSA CONFIGURAÇÃO

Tenha em mente que o sistema padrão de or-

ganização do material do curso e dos entregá-

veis em sua universidade decerto funcionará 

de forma diferente em outras universidades 

com as quais você venha a colaborar.

entregáveis puderam ser definidos num for-

mato mais digital, como vídeos e outras fer-

ramentas tecnológicas (por exemplo, Padlet, 

Drive). Embora talvez seja necessário um pe-

ríodo de acomodação, ele de fato tem a vanta-

gem de ser uma plataforma conhecida, imple-

mentada de formas diferentes.
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Acho importante participar dessas 

oportunidades oferecidas pela 

universidade, não só pelo conhecimento 

acadêmico, mas também pela chance 

de estar em contato com estudantes e 

profissionais de outras regiões do mundo e, 

assim, poder trocar experiências diferentes.

Pessoalmente, seria a primeira vez que 

eu participaria de um programa com 

pessoas de nacionalidades, culturas e 

formações diferentes. Isso representa 

uma grande oportunidade de troca de 

ideias e paradigmas com pessoas que, 

caso contrário, não estariam em nossa 

vida e idiossincrasias diárias.”

Não é de surpreender que os alunos ingressam 

numa SVI porque estão interessados na expe-

riência internacional proporcionada. Mas em 

que tipo de experiência estão interessados? 

Será que ela teria mais a ver com o trabalho 

de estudantes e professores de outros países 

ou com a compreensão de contextos interna-

cionais de assuntos e disciplinas específicos? 

E qual o real significado de “internacional”?

RELATO DOS PROFESSORES “ Nossos alunos 

gostaram muito de trabalhar com pessoas 

de outros países, sobretudo com os 

professores estrangeiros. E devo dizer que 

o gostinho europeu dos pilotos agregou 

valor à iniciativa. Acho que o recrutamento 

de alunos não teria sido tão bem-sucedido 

se essa colaboração fosse apenas entre 

universidades latino-americanas.”

O início de um novo curso envolve 

algumas incertezas e ajustes tanto em sua 

concepção quanto na comunicação. O que 

leva os alunos a participar de uma eletiva 

experimental? Uma pesquisa simples do seu 

“mercado” pode ajudar a mudar os ventos a 

seu favor. Quanto mais você descobre o que 

motiva os alunos e inclui essas ideias em 

suas iniciativas de comunicação, maiores as 

chances de trilhar um caminho sólido para 

que os alunos permaneçam comprometidos 

ao longo do curso. Essas motivações podem 

variar, não apenas de um país para outro, mas 

também de uma universidade para outra, e 

até entre as faculdades de uma universidade!

COMPRE E NDA A MOTIVAÇÃO

A sala de aula virtual oferece uma ampla ga-

ma de oportunidades de trabalho internacional 

e interdisciplinar. Muito provavelmente, você 

atrairá estudantes interessados tanto no con-

teúdo (empreendedorismo) quanto na natureza 

internacional dos cursos oferecidos.

Eis alguns relatos de nossos alunos:

RELATO DOS ESTUDANTES “ Para mim, a 

participação de estudantes e professores 

de universidades estrangeiras torna tudo 

ainda mais interessante, pois considero a 

cooperação internacional e a experiência 

em comum fundamentais num contexto 

em que os problemas e, portanto, 

as soluções, são globais.

ANTECIPE OS PONTOS 
NEGATIVOS

Ao escolher as plataformas de comunicação, 

seja realista e concentre-se não apenas nas 

possibilidades tecnológicas, mas também em 

suas possíveis desvantagens.

RELATO DOS PROFESSORES “O WhatsApp tem 

sido uma ajuda tremenda em nossa sala, 

proporcionando uma interação muito 

fluida e tranquila. Só que, às vezes, nós 

recebíamos 600 mensagens durante a 

aula — isso era massacrante!”

mensagens de texto. Acho que foi uma 

maneira bem melhor de comunicação, 

pois tudo era mais claro e eficiente.

No Whatsapp, a gente estava sempre se 

falando, acompanhava o andamento 

das tarefas, enviava e discutia ideias, 

e disponibilizava os links de nosso 

material. Também conseguimos trabalhar 

com ferramentas que forneciam edição 

simultânea, como Google Docs e Miro.”

TE STAR , TE STAR E TE STAR

Familiarize-se com a configuração da tecnolo-

gia antes de iniciar as aulas. Agende reuniões 

antes da primeira aula para organizar as fer-

ramentas tecnológicas e chegar a um acordo 

em relação aos termos de uso. Teste os limi-

tes do sistema — mostre slides, reproduza ví-

deos, conecte laptops de usuários, ou simule 

qualquer situação que possa ocorrer durante 

a aula! É essencial ter uma conexão de internet 

da mais alta qualidade (e a conexão a cabo é 

melhor que a sem fio!).

Nosso plano inicial era usar apenas a solução 

Polycom para conectar as salas de aula. No entanto, 

logo percebemos que, devido à conexão instável 

de internet, aos horários discrepantes dos alunos 

e aos feriados nacionais em ocasiões específicas, 

seria bom criar uma oportunidade para que os 

alunos se conectassem à SVI a partir de seus 

dispositivos móveis — laptops, tablets ou telefones. 

Portanto, recorremos ao uso das plataformas para 

multiusuários Zoom e BlueJeans, que dão acesso 

simultâneo a equipamentos de videoconferência e 

usuários individuais. Além disso, cada sala de aula 

contava com a presença de uma pessoa responsável 

por supervisionar e gerenciar o sistema de TI.

10 O RECRUTAMENTO E A SELEÇÃO 
DE ESTUDANTES

CASO NOSSA CONFIGURAÇÃO
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CASO UNC

Em nossa universidade, fizemos um esforço 

enorme de divulgação. Cinco meses antes 

do curso, começamos a divulgar os Pilotos por 

meio das contas de redes sociais da universida-

de e das faculdades. Até fomos a um programa 

de TV local. É verdade! Nossa universidade é 

composta por muitas faculdades com alto grau 

de autonomia, mas conseguimos que todas 

apoiassem nossa iniciativa de comunicação. 

Essa foi uma fonte importante para o êxito em 

termos de recrutamento de estudantes com 

diferentes formações. Nós podíamos ter preen-

chido a cota apenas com estudantes de econo-

mia, mas também queríamos atrair estudantes 

de Engenharia, Biologia, Design, Psicologia e 

até de Matemática. E conseguimos. Desde o iní-

cio do processo de divulgação, como sabíamos 

ter 29 vagas e esperávamos muitas inscrições, 

ressaltamos que o próprio fato de ser sele-

cionado era, por si só, uma enorme conquista. 

Atraímos quase 200 inscrições para o curso!

NÃO TE NHA VE RGONHA 
DE DIVULGAR!

Para criar um curso extracurricular intensivo 

com experiência internacional e interdiscipli-

nar, você precisará atrair os melhores e mais 

motivados alunos. Busque convidar o maior 

número possível de estudantes das mais di-

versas áreas de conhecimento. O envio de 

e-mails em massa, a divulgação em toda a 

universidade por meio de redes sociais e pan-

fletos, e o apoio institucional de faculdades e 

departamentos são as armas que você tem à 

disposição. Considere também entrar em con-

tato com outros professores, incubadoras ou 

centros de empreendedorismo para receber 

indicações de alunos.

DICA Antes de lançar a campanha para 

atrair estudantes a essa iniciativa 

pioneira, verifique o quanto seus alunos 

valorizam a experiência de integrar 

algo novo e em desenvolvimento, ou se 

prefeririam participar de um curso mais 

estabelecido. Uma estratégia que parece 

funcionar bem é criar um desafio/

concurso para o qual a própria seleção 

é considerada uma conquista ou até 

mesmo um prêmio. Para mostrar que se 

trata de uma sala de aula internacional, 

mostre itens como o link do projeto na 

UE, a exemplo do LISTO, no nosso caso: 

http://listoproject.eu.

Estou interessado neste programa porque 

aproveitaria a oportunidade para me 

capacitar num contexto internacional 

sobre como conceber um projeto 

inovador de empreendedorismo, 

como identificar oportunidades de 

projeto e obter as ferramentas para 

comparar as alternativas de iniciativas 

tecnológicas inovadoras, ou como 

entender e conhecer quais experiências 

de empreendedorismo, e redes e 

ecossistemas de empreendedores, 

existem em outros países da América 

Latina e da Europa.”
Por último, descobrimos que as oportunida-

des interdisciplinares oferecidas pelo nosso 

curso também serviram de motivação para 

os alunos.

RELATO DOS ESTUDANTES “ Em muitas 

universidades latino-americanas, o sistema 

educacional é muito rígido: se você está 

estudando economia, está estudando 

economia e não tem muita chance de 

conhecer estudantes de outros cursos.

Acho que, pelo caráter multidisciplinar 

do programa, ouvir opiniões de pessoas 

de outros cursos e culturas será 

muito enriquecedor. Parece uma boa 

oportunidade de trabalhar com pessoas 

cujas formações acadêmicas são 

diferentes da minha; é enriquecedor 

ouvir pontos de vista diferentes sobre 

o mesmo assunto.”

Afora a experiência internacional, é de se es-

perar que os alunos estejam mais interessados 

num tópico específico, como aprender sobre 

Design Thinking, avaliar uma oportunidade de 

empreendimento, ou até encarar um desafio 

em particular, como aprender com professo-

res de outros países sobre tendências em sus-

tentabilidade ou cidades inteligentes.

RELATO DOS ESTUDANTES “ Em primeiro lugar, 

o treinamento em empreendedorismo, 

como já mencionei acima, é algo 

que sempre me motivou. Gostaria 

de fortalecer meus conhecimentos 

e ferramentas, pois geralmente 

aprendemos sobre muitas ferramentas 

projetadas para grandes empresas, e não 

para startups.

O que me interessa no curso Reconhecendo 

Oportunidades Globais é como 

transformar a ideia num modelo de 

negócio real, como reconhecer uma 

oportunidade de empreendimento, 

e como isso varia de um país a outro. 

Tenho observado cada vez mais pessoas 

se mudando para as cidades, então 

escolhi as cidades inteligentes.

Este programa, especialmente o módulo de 

Design Thinking para desafios globais, 

tem a ver com meu TCC, então acho que 

ele seria uma grande oportunidade não 

apenas de complementar meu repertório 

de conhecimentos, mas também de 

enriquecer meu trabalho acadêmico.

Também é necessário pensar no conteúdo da 

sua divulgação. Uma maneira de informar cla-

ramente o quê, o como e o porquê do curso é 

mostrando o conteúdo programático.

DICA A questão é: em que momento o conteúdo 

programático deve ser disponibilizado? 

Se for logo na divulgação do curso, esse 

documento pode conter detalhes em 

demasia. Mas, se ele for enviado apenas 

aos alunos selecionados, pode ser tarde. 

Talvez alguns abandonem o projeto 

http://listoproject.eu
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CASO NOSSA CONFIGURAÇÃO
os alunos eram resilientes e sabiam se 

comportar em contextos internacionais.”

INCE NTIVE A DIVE RSIDADE

RELATO DOS PROFESSORES “ Não é fácil 

avaliar o nível oral de inglês. Os vídeos 

de um minuto nos permitiram analisar de 

modo geral e rápido o nível de expressão 

oral dos alunos em inglês, sua capacidade 

de se expressar na frente de uma câmera 

e de entender rapidamente como esse 

curso se encaixaria em seu currículo 

acadêmico. Alguns levaram a preparação 

do discurso a sério, outros apresentaram 

algo improvisado. Foi fácil selecionar os 

estudantes que eram fluentes em inglês 

e altamente motivados.

Escolhemos alunos de destaque, que tinham 

experiência com startups, e origens muito 

diferentes. Isso foi algo positivo, pois 

a seleção foi feita em duas etapas

(1) Pré-seleção com base nos dados forne-

cidos pelos alunos nos formulários de ins-

crição elaborados pelo consórcio, de acordo 

com alguns critérios, como conhecimento 

de inglês, notas, porcentagem de tempo de 

curso. Algumas universidades fizeram isso 

por meio de um formulário, enquanto outras 

solicitaram aos alunos que filmassem um 

vídeo de 1 minuto, no qual explicariam sua 

motivação para integrar o piloto.

(2) A segunda etapa, na maioria dos casos, 

foi composta de entrevistas pessoais. 

As entrevistas em inglês foram muito im-

portantes para a escolha dos alunos certos.

e seu trabalho de seleção vá por água 

abaixo. Assim, a descrição deve focar nos 

objetivos principais do curso. Por exemplo: 

“trabalhar com um grupo internacional”.

INVISTA NUMA SELEÇÃO RIGOROSA

Uma seleção boa e rigorosa de alunos pode 

garantir o comprometimento. É claro que suas 

opções dependerão da eficácia das iniciativas 

de publicidade e divulgação, mas tenha em 

mente que a idade, a maturidade e o conhe-

cimento prévio podem ser facilmente padro-

nizáveis, mas o entusiasmo, não. O processo 

seletivo precisa ser muito rigoroso, o que só é 

possível quando há muitos candidatos exce-

lentes. Não hesite em investir seu tempo numa 

entrevista com os alunos interessados: nem 

sempre é fácil medir o quanto eles estão moti-

vados com base no formulário de inscrição. Só 

o fato de eles terem comparecido a uma en-

trevista e esperado sua vez demonstrou com 

ações a sua motivação.

DICA Um ponto importante é que a 

divulgação do curso, o recrutamento 

e a seleção dos alunos levaram 

bastante tempo. Para a divulgação, 

todos os canais da universidade foram 

acionados. A princípio, os alunos foram 

selecionados com base no currículo, 

depois entrevistados presencialmente 

ou via ferramentas de vídeo, e então 

selecionados com base em seu 

currículo universitário, experiências com 

empreendedorismo e diversidade.

CASO NOSSA CONFIGURAÇÃO 

Cada um dos pilotos seguiu um processo 

semelhante: os alunos revelaram suas 

preferências em relação a um desafio ou 

tema específico (por exemplo, imigração 

ou cidades inteligentes). Depois, os profes-

sores formaram equipes, tentando levar 

em conta as preferências reveladas e os 

diferentes contextos dos alunos.

Após a seleção dos alunos, a formação 

da equipe é outro passo que deve ser 

conduzido de forma cuidadosa, pois afeta 

diretamente a experiência e a dinâmica da 

aula. Seguimos algumas premissas:

• As equipes não devem ter mais de 3 

alunos da mesma universidade;

• As equipes não devem ter mais de 4 

alunos do mesmo país;

• As equipes devem incluir estudantes de 

diferentes regiões (por exemplo, Europa 

e América Latina);

• As equipes devem ter formações 

acadêmicas variadas;

• As equipes devem ser equilibradas em 

termos de gênero.

Misturar alunos com diferentes origens e ha-

bilidades promove um ambiente empreende-

dor e pode ajudá-los a executar as tarefas da 

aula, bem como alcançar objetivos pessoais. 

É importante que haja equilíbrio entre as for-

mações acadêmicas dos participantes e um 

número semelhante de homens e mulheres.

RELATO DOS PROFESSORES “ Em nossa 

turma, a interação do grupo foi incrível, 

e a interdisciplinaridade foi o fator 

que mais contribuiu para o sucesso. 

Durante o processo seletivo para 

essa turma, fizemos o possível para 

selecionar estudantes de diferentes 

áreas: biotecnologia, design, arquitetura, 

computação, etc. Isso gerou conversas 

interessantes, não apenas dentro de sala 

de aula, mas também entre os alunos. Por 

exemplo, um estudante de computação 

ajudou um de biotecnologia em seu 

projeto pessoal de empreendedorismo.”

RELATO DOS ESTUDANTES “No meu caso, 

o grupo funcionou muito bem e a química 

foi bastante especial, mas vimos que 

outros grupos tiveram mais dificuldade 

do que o esperado. Isso mostrou que, 

talvez, seja necessário fazer uma 

seleção de grupo mais específica na 

próxima iniciativa, usando algumas das 

ferramentas conhecidas, como o Teste 

de Belbin.”



50 51manual da sala de aula virtual para o empreendedorismo SEÇÃO 3 REFLEXÃO E INSPIRAÇÃO 50 51

MANTE NHA A COMUNIDADE 
LOCAL

Embora o objetivo do curso seja desenvol-

ver as habilidades interculturais dos alunos, o 

grupo e a comunidade local ainda são impor-

tantes para determinar o astral das interações 

e impulsioná-las.

RELATO DOS PROFESSORES “ Certa semana 

houve várias atividades locais com folhas 

de post-it, mas algumas turmas não as 

tinham, então os alunos desses grupos 

começaram a usar outros materiais e 

até escreveram nos próprios braços. 

Foi incrível — quando eles mostraram 

seus vídeos e respostas, as 60 pessoas 

que estão hoje em nossas salas de aula 

choraram de rir. Acho que isso fez muito 

bem, o fato de que havia pelo menos cinco 

alunos em cada sala de aula local — é 

necessário um ‘nível alto de loucura’ para 

atividades assim.”
A interação entre alunos e professores surgiu 

em muitos níveis e é importante analisar e fo-

mentar cada uma delas quando possível: os 

estudantes locais entre si, os estudantes locais 

com os professores locais, os estudantes e os 

professores de outros países, grupos interna-

cionais com mentores, etc.

RELATO DOS PROFESSORES “As atividades 

locais costumavam ser feitas em duplas. 

O problema é que havia sete pessoas, 

então um dos professores tinha de atuar 

sobrecarregadas e motivações tornaram 

nosso grupo tão diverso que a própria 

maneira como vemos nossas tarefas é 

bastante diferente.”
Em retrospecto, também observamos que foi 

muito importante estabelecer um nível similar 

de maturidade e conhecimento dos alunos: a 

mistura de estudantes de níveis variados (com 

diferentes anos de escolaridade) não funciona 

tão bem assim.

RELATO DOS PROFESSORES “ Em Córdoba, 

o bacharelado leva 5 anos, 10 semestres. 

Por isso, concordamos em selecionar 

estudantes do 4º e 5º ano da graduação 

e, nas universidades da UE, os estudantes 

escolhidos estão começando o mestrado, 

o que os aproxima em termos de 

maturidade e conhecimento prévio. 

Dessa forma, pelo menos no nível local, 

tínhamos um grupo muito homogêneo, 

independentemente de sua diversidade 

de cursos.”

ADMINISTRE A DIVE RSIDADE

Os países têm sistemas educacionais diferen-

tes, e os da América Latina e da Europa são 

particularmente distintos entre si. Ademais, 

as universidades diferem bastante em termos 

de tamanho e oportunidades de internacio-

nalização para os estudantes. Se, além disso, 

cada universidade tentar trazer a bordo uma 

grande variedade de estudantes por meio de 

processos de inscrição e seleção, o curso ge-

ral deve atrair um grupo muito heterogêneo. É 

importante destacar a diversidade e ajudar os 

alunos a administrá-la, pois ela pode ser real-

mente um trunfo, mas também um obstáculo 

inicial para os alunos que não estão acostuma-

dos a lidar com isso em suas áreas.

DICA No nosso caso, a heterogeneidade dos 

alunos dificultou as conexões locais e 

globais, pois a combinação de diferentes 

contextos locais e internacionais gerou 

uma complexidade demasiado alta para 

a curta duração do projeto. Certifique-se 

de que os alunos tenham algum nível de 

afinidade.

RELATO DOS ESTUDANTES “ A parte ruim 

da minha experiência teve a ver com 

os diferentes tipos de motivações no 

meu grupo, mas, desde a discussão da 

semana passada até esta semana, decidi 

não me estressar com o baixo nível de 

envolvimento perto do prazo final da 

atividade. Acredito que as diferenças 

de origens, fatores culturais, agendas 

como aluno. Teria sido mais adequado 

se os grupos das universidades fossem 

maiores; com cerca de 12 a 15 alunos cada, 

para preservar uma boa interação.”
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CASO NOSSA CONFIGURAÇÃO

FORTALEÇAM A ATMOSFE R A

Para que tudo fique às claras, as diferentes 

funções dentro de sua equipe devem ser defi-

nidas com antecedência: a bagagem de todos 

é combinada no curso, ou só a experiência de 

alguns membros específicos da equipe é utili-

zada? Certifiquem-se de que todos na equipe 

conhecem os pontos fortes (e fracos) uns dos 

outros! Ainda assim, conhecer as tarefas e as 

áreas de especialização dos membros pode 

não ser suficiente. Muitas coisas podem acon-

tecer num curso como esse!

RELATO DOS PROFESSORES “ É muito 

importante que os colegas com quem a 

gente trabalha na SVI estejam sempre 

disponíveis a ajudar, apoiar e colaborar: 

vocês precisam amar uns aos outros. 

Assim, prestem atenção na formação das 

equipes e no entrosamento durante as 

reuniões do projeto.”

CASO NOSSA CONFIGURAÇÃO

Em nosso projeto, implementamos três 

abordagens diferentes: A equipe do piloto 

1 identificou um tópico comum, o Design 

Thinking, centrando o curso em torno de 

uma metodologia. Nesse caso, três espe-

cialistas prepararam o material das aulas 

e o restante da equipe usou e sutilmen-

te adaptou esse material aos contextos 

locais. A equipe do Piloto 2 era bastante 

diversificada — psicologia, contabilidade, 

gestão de tecnologia e empreendedoris-

mo. Seu desafio era semelhante ao dos 

alunos: identificar suas bagagens e poten-

cialidades, e encontrar pontos de sinergia 

entre si. No Piloto 3, por outro lado, todos 

os professores já haviam ensinado dife-

rentes aspectos de redes e ecossistemas. 

Assim, eles puderam fornecer perspecti-

vas diferentes sobre o assunto.

Antes de nos reunirmos, fizemos uma pes-

quisa sobre as práticas de ensino uns dos 

outros e as necessidades que cada uni-

versidade parceira estava propondo. Esta 

pesquisa foi o primeiro passo. O segundo 

foi organizar uma conferência de pôsteres, 

em que expusemos as melhores práticas 

de ensino em diferentes níveis — come-

çando por um método e expandindo para 

um curso ou mesmo programa. 

Para criar um currículo robusto e inovador, 

vocês precisam identificar os pontos fortes 

de sua equipe de ensino, encontrar tempo 

para se encontrar, e discutir em conjunto 

como o processo de formação será abor-

dado. Há maneiras diferente e viáveis de 

combinar seus conhecimentos específicos.

Este capítulo é voltado a professores que 

trabalham com desenvolvimento de currí-

culo, mas também a líderes e gerentes de 

projeto que busquem refletir sobre como 

trabalhar em conjunto para executar vários 

cursos piloto. As pessoas envolvidas tiveram 

de administrar e manejar um ambiente in-

comum na vida cotidiana, colaborando com 

pessoas de diferentes áreas de especializa-

ção e estilos de trabalho. A experiência tem 

sido maravilhosa, mas ela é também muito 

complicada.

CONHEÇA A SUA EQUIPE

Na prática moderna de ensino, enfrentamos 

cada vez mais a necessidade do ensino em 

equipe, combinando a experiência, o know-how 

e o empenho de diferentes indivíduos a fim de 

criar um curso consistente e coerente para os 

alunos. Nas salas de aula virtuais internacio-

nais, a distância não está apenas influenciando 

o aprendizado dos alunos, mas a colaboração 

dos professores: quando vivemos em continen-

tes diferentes, sair pra tomar um café é algo ex-

tremamente difícil! Façam o possível para tro-

car informações sobre quem vocês são, quais 

os seus lados fortes e como vocês podem se 

complementar entre si.

TRABALHANDO EM EQUIPES 
MULTINACIONAIS E MULTIDISCIPLINARES 
DE PROFESSORES

11
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mais detalhada as nossas próprias 

expectativas, a maneira como o curso será 

construído e como os alunos trabalharão 

e serão avaliados.”

USE M INSTRUME NTOS 
COL ABOR ATIVOS

O alinhamento dos estilos pode ser muito 

complicado quando o trabalho conjunto ocor-

re a distância. Analisem o relato a seguir:

RELATO DOS PROFESSORES “A aula 1 foi uma 

introdução ao curso e à ferramenta, a 

aula 2 foi teórica e trouxe exemplos, a 

aula 3 foi de aprendizado na prática, a 

aula 4 foi um estudo de caso teórico e 

exemplos práticos, e a aula 5, o pitch e 

o encerramento. No entanto, o conjunto 

não parecia coeso. Isso ocorreu porque as 

aulas foram preparadas pelos professores 

individualmente e cada um tem seu 

próprio estilo e metodologia.”

Isso de fato não era algo novo para todos que 

trabalhavam em equipes de ensino. Os instru-

mentos e abordagens colaborativos podem 

ser cruciais para o sucesso de sua SVI.

como uma troca virtual, outros se concentra-

rão na reunião online e virtual da turma. Tal-

vez vocês também percebam discordâncias 

em relação à base ideal para os elementos do 

ensino online (síncronos) e locais (assíncronos).

RELATO DOS PROFESSORES “Além disso, 

para os alunos nem sempre estava claro 

que as salas de aula virtuais exigiam 

sua presença virtual num dia e hora 

específicos — eles confundiam a SVI com 

um Curso Online Aberto e Massivo [em 

inglês, MOOC].”

ATE NHAM -SE AO OBJETIVO 
PRINCIPAL

Mal-entendidos sobre o objetivo principal de-

vem ser sanados imediatamente.

RELATO DOS PROFESSORES “ O que jamais 

foi questionado é que a perspectiva 

internacional e multicultural era o valor 

basilar.

Escrevemos o conteúdo programático 

do curso dividindo o trabalho entre 

todos os professores. Essa etapa foi 

muito importante para definir de forma 

podem ser uma oportunidade para adaptar os 

mecanismos de coordenação.

Os coordenadores e gestores precisam es-

tar abertos ao diálogo desde o início, mas 

cada membro da equipe deve estar disposto 

a expressar suas preocupações ou apresen-

tar suas diferenças abertamente, dando ao 

restante do grupo a oportunidade de refletir. 

Aproveitem as reuniões ao máximo para pro-

mover conversas abertas e sinceras sobre a 

coordenação. Sem isso, os membros da equi-

pe podem se sentir ignorados e a colabora-

ção pode ser prejudicada. Os coordenadores 

também podem se sentir um tanto inquietos 

e talvez não consigam entender o que precisa 

ser corrigido.

A AUTORIA E OS ARR ANJOS 
E DITORIAIS IMPORTAM

Caso haja planos de publicação, verifiquem 

desde o princípio se todos da equipe estão 

cientes das disposições editoriais e concor-

dam com elas. Só então é possível alinhar as 

expectativas de cada colega às contribuições 

ao texto.

CHEGUE M A UM ACORDO 
E M RE L AÇÃO À TE RMINOLOG IA

Durante a preparação, discutam minuciosa-

mente o que o termo “virtual” da sala de aula 

virtual internacional significa para cada um. Por 

exemplo, alguns professores podem defini-lo 

DE LEGUE M FUNÇÕE S

Os objetivos do projeto precisam ser determi-

nados em termos precisos para que se estabe-

leçam a composição da equipe e a definição 

das tarefas. Uma solução eficaz é a escolha 

de um coordenador, que vai liderar a equipe 

e definir suas funções para uma sala de aula 

específica. No entanto, a gestão de equipes 

interculturais pode ser desafiadora — não dei-

xem de levar em conta as diferenças culturais 

no grupo em que estiverem trabalhando.

DICA Uma prática que merece recomendação 

é a liderança rotativa. Nela, a liderança 

não pertence a uma determinada 

instituição ou parceiro, mas é transferida, 

dependendo do momento e do tempo 

disponível para cada um dos membros 

de uma aula ou tarefa específica. Uma 

ferramenta visual que pode ajudar é a 

criação de um roadmap que mostre as 

tarefas e os entregáveis, quem ficou 

responsável pelo quê, e os prazos.

SE POSSÍVE L ,  APROVE ITE M 
TODAS AS REUNIÕE S 
PAR A DISCUTIR SOBRE 
A COORDE NAÇÃO

Gerenciar e coordenar equipes internacionais 

e multiculturais não é fácil, principalmente se o 

projeto envolve a cocriação. Os arranjos ideais 

de coordenação podem mudar ao longo do 

processo. Se o formato do seu projeto aco-

modar o encontro presencial, essas reuniões 
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CASO NOSSA CONFIGURAÇÃO

ALINHE M OS ME MBROS 
DA EQUIPE

Reservem algum tempo para se encontrar 

com antecedência na sala, para que todos 

sejam pontuais e estejam preparados. Se os 

professores não estiverem na mesma sintonia, 

a engrenagem não funciona. Uma chamada 

de vídeo de 30 minutos pode ajudar na com-

preensão, revisão ou discussão da tarefa, eli-

minando quaisquer dúvidas ou interpretações 

erradas, etc.

DICA Considerem gravar o conteúdo de 

suas aulas, para que ela ainda possa 

acontecer caso a internet caia. Essa 

também é uma maneira de garantir a 

padronização e orientação do conteúdo 

para os professores que não foram 

responsáveis pela aula.

RELATO DOS PROFESSORES “ Dividir 

as responsabilidades com outro professor 

local foi certamente vantajoso. Isso não 

só permitiu que trabalhássemos mais de 

perto com nossos alunos locais, como 

gerou várias discussões produtivas antes 

de cada aula. Essas discussões criaram 

algumas oportunidades de debate com 

a equipe internacional de professores, 

o que nos levou a fazer ajustes antes 

das sessões.”

RELATO DOS PROFESSORES “ A escolha da 

abordagem vai depender do tema do 

curso e da especialidade dos professores. 

Embora possa haver percalços, se 

olharmos para os benefícios do trabalho 

com outros países, os problemas se 

tornam parte de uma experiência 

enriquecedora de aprendizagem. Na 

prática, trabalhar com professores 

internacionais nos ajuda a intercambiar 

diferentes visões sobre um problema ou 

situação, e até questionar pressupostos.”

Por outro lado, se o curso é criado como uma 

combinação de habilidades e conhecimentos, 

em que cada professor domina apenas seu 

tema de aula, isso também engendra resulta-

dos positivos e negativos. Os lados positivos 

são que cada aula é interessante para todo o 

público, incluindo os outros professores, e os 

entregáveis de cada sessão são muito úteis 

para o início da aula seguinte. Dentre as con-

sequências negativas está a dependência em 

relação ao professor específico da aula espe-

cífica, e os professores locais podem ter difi-

culdades para ajudar com as dúvidas, pergun-

tas e tarefas específicas dos alunos locais.

USE M SEUS PONTOS FORTE S

CASO NOSSA CONFIGURAÇÃO

Dois instrumentos colaborativos favoreceram 

o planejamento e o desenvolvimento corretos 

de nossos cursos: um roadmap e um conteúdo 

programático colaborativo, além de uma sessão 

de perguntas e respostas para os professores. 

Antes do início do curso, as orientações foram 

gravadas em vídeo, fornecendo explicações 

mais detalhadas: elas pareciam mais claras do 

que na forma escrita para fins de alinhamento, 

garantindo que todos estivessem cientes do 

roteiro antes da aula. 

RELATO DOS PROFESSORES “ O piloto 

do Design Thinking optou por duas 

palestras sincrônicas e três palestras 

locais. Para as aulas locais, cada um 

de três especialistas preparou uma 

aula, e eles então mostraram o roteiro 

a todos os professores locais, que 

estavam encarregados de lecioná-las. 

Essas diretrizes foram importantes para 

que os alunos não ouvissem coisas 

diferentes em outras salas de aula. 

Mas, após ler os documentos que meus 

colegas prepararam, eu pude dar a aula 

e acrescentar meu toque pessoal — 

usando minha própria metodologia como 

tempero.”

Cada abordagem tem suas vantagens e des-

vantagens. Caso optem por uma metodologia 

estabelecida, deixando que um especialis-

ta desenvolva todo o conteúdo, isso elimina a 

preocupação com o fluxo e os temas das aulas 

e permite que a equipe se concentre em outros 

aspectos do currículo. No entanto, isso pode 

trazer complicações para a dinâmica da equipe, 

colocando muita pressão sobre o desenvolve-

dor principal do conteúdo para que considere 

as diferenças entre os contextos dos parceiros 

locais. Além disso, se a aula for dada localmen-

te — e não pelo desenvolvedor do conteúdo 

original, existe o risco de que o professor local 

faça uma interpretação equivocada.

Um dos pilotos usou um método bem 

estabelecido entre muitos especialistas 

na equipe, portanto seus integrantes não 

precisaram investir energias em sua cria-

ção, o que contribuiu de maneira impor-

tante para o sucesso do projeto. Os outros 

dois pilotos combinaram metodologias 

que cada professor dominava. A com-

binação de vários métodos muito bem 

sedimentados foi bastante enriquecedora 

e permitiu que os professores aprendes-

sem uns com os outros.

DICA Toda a equipe de professores deve 

ter um membro cuja missão é gerar 

a integridade do conteúdo, métodos, 

atividades e tarefas.
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de trabalhar com outras culturas, disciplinas 

e tecnologias. Tome em conta o volume total 

de informações que seus alunos recebem, e 

os aspectos que poderiam ser enxugados: p. 

ex., oferecer o material obrigatório e o sugeri-

do, estabelecendo diferenças claras entre um 

e outro, o que também se aplica ao material do 

estudo de caso.

RELATO DOS PROFESSORES “ Como leitura, 

passamos livros diferentes. Os alunos 

não conseguiram ler toda a bibliografia 

a tempo, mas se tivéssemos solicitado 

um capítulo de um determinado livro por 

semana, ou um artigo de algum autor, 

artigos curtos, estudos de caso, vídeos 

do YouTube, etc., a demanda de leitura 

teria sido mais realista, e o material 

teórico teria sido um grande apoio às 

nossas aulas.”

FAÇA ADAPTAÇÕE S DE ACORDO 
COM O PÚBLICO

No trabalho com equipes multidisciplinares 

de inovação, desenvolvimento de negócios 

ou empreendedorismo, você certamente terá 

de equilibrar os conhecimentos de negócios e 

tecnologia de seus alunos.

Acho que ele vai bem, gosto que tenhamos 

grupos e tópicos diferentes — isso gera 

discussões mais diversificadas, porém 

acho que uma semana a mais teria nos 

ajudado a dar foco aos projetos.”

SIMPLIFIQUE

Dar aulas pela internet é bastante complica-

do, há inúmeras variáveis e muita coisa pode 

dar errado. Por isso, sugerimos que o processo 

de sua escolha dentro do curso seja simples e 

rigidamente focado nos objetivos de aprendi-

zagem. Quando o conteúdo é simples, menos 

coisas dão errado, as falhas de comunicação 

diminuem, e você pode focar nas partes que 

realmente importam do processo.

RELATO DOS PROFESSORES “ É muito 

importante mencionar que a ordem 

cronológica de cada assunto, partindo 

da primeira etapa da metodologia de 

Design Thinking até a última, e gastando 

exatamente uma aula por etapa, de fato 

propiciou o entendimento correto tanto 

da tarefa quanto da teoria.”

DE POIS ,  SIMPLIFIQUE MAIS 
UMA VE Z

Numa situação de SVI, seus alunos terão de 

se familiarizar com muita coisa: novos pro-

fessores, novas regras, novos participantes 

da equipe, novos conteúdos, novas formas 

prejudicado, mas, se o foco for o aprendizado 

intercultural e virtual, talvez seja melhor sim-

plificar o conteúdo.

EX AMINE AS LIMITAÇÕE S

Antes de o curso começar, observe de que ma-

neiras é possível conectar o que você deseja e 

precisa ensinar a como fazê-lo, otimizando as 

iniciativas do grupo, tanto no âmbito interna-

cional, quanto no virtual. A título de exemplo, 

pense no tempo que você tem disponível para 

dar o curso. No nosso caso, optamos por 5 se-

manas, que é um período curto para criar um 

projeto consistente e relevante num ambiente 

internacional complexo. No entanto, como as 

SVIs são muito intensas, algumas instituições 

podem ter dificuldade em se comprometer 

com uma duração mais longa.

RELATO DOS PROFESSORES “ O curso foi 

organizado para 5 semanas. No primeiro 

e no último encontro, os alunos 

receberam muito pouco conteúdo teórico. 

Se o curso tivesse durado mais, eles 

teriam conseguido dominar o conteúdo 

plenamente, e entender a metodologia. 

Precisávamos de mais tempo para a validação 

da ideia: quando desenvolvemos uma 

solução ou protótipo, é comum ficarmos 

apaixonado pelo que criamos. Então, 

quando saímos para validá-la, topamos 

com um muro e precisamos fazer 

reiterações e criar alternativas.

Ensinar e aprender é uma interação entre 

professores e alunos, que podem ter 

expectativas muito diferentes entre si. As 

informações e o apoio baseados em contextos 

específicos favorecem a compreensão acerca 

das expectativas. A clareza é ainda mais 

importante nos formatos virtuais.

CONTEÚDO E MATERIAL12

CASO NOSSA CONFIGURAÇÃO

piloto 1 Design Thinking: Descobrir os problemas 

e preferências do cliente em culturas diferentes.

piloto 2 Oportunidades globais: Como potenciali-

zar a tecnologia para enfrentar os desafios globais 

e transformá-los em oportunidades?

piloto 3 Ecossistemas e Redes: Existem maneiras 

diferentes de criar redes em outras culturas? Como 

podemos nos nortear nas redes internacionais? 

COLOQUE OS OBJETIVOS 
DE APRE NDIZAG E M 
E M PRIME IRO LUGAR

Para criar um curso eficaz, é importante que 

você analise os objetivos de aprendizagem 

e sua hierarquia. Como você combina os ob-

jetivos de aprendizagem específicos, inter-

nacionais e interdisciplinares do conteúdo? 

É provável que concessões sejam feitas em 

nome desses objetivos de aprendizagem: se o 

seu foco for um método de ensino ou tópico 

específico, o aspecto internacional pode ser 
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a resolução de problemas, o esclarecimento 

de informações, a continuidade da integração 

e a identificação dos problemas do curso.

RELATO DOS PROFESSORES “ Uma vantagem 

importante do formato do nosso curso era 

o encontro semanal com os estudantes 

locais. Durante essas aulas, nós pudemos 

avaliar de forma direta e fácil o nível de 

compreensão daquilo que planejamos.” 

RELATO DOS PROFESSORES “ Eis um aspecto 

inusitado em relação aos tópicos — os 

alunos realmente precisaram sair e 

coletar informações sobre uma startup. 

No entanto, eu não achei necessário que 

eles entrassem em contato com ela, mas 

o fizeram mesmo assim. Com uma startup 

em especial — vi que conseguiram 

informações e contatos magníficos, o que 

é extraordinário.”
Por exemplo, eles (ainda) não conseguem fa-

zer nada em relação à imigração, mas pode-

riam melhorar a situação em seu entorno, na 

universidade.

E STRUTUR A 
PAR A A COL ABOR AÇÃO

Desenvolva o conteúdo e a estrutura do curso 

de modo a propiciar um ambiente de trabalho 

colaborativo entre alunos e professores. Veri-

fique se todos os alunos estão envolvidos nas 

tarefas. Caso perceba que alguém não está 

engajado, motive-o a contribuir com a equipe 

o mais rápido possível.

Queremos destacar que nem sempre é realis-

ta esperar que os professores acompanhem 

de perto todas as atividades em grupo e este-

jam disponíveis a ajudar os alunos nas tarefas 

e atividades, pois eles costumam dar conta de 

inúmeras atividades acadêmicas, como outras 

aulas, pesquisa, orientação de TCC, trabalho 

administrativo acadêmico, etc. A colaboração 

enquanto função da equipe é importante para 

RELATO DOS PROFESSORES “ Se o seu 

foco são os aspectos internacionais e 

interculturais, você não está ensinando 

tecnologia, mas a gestão da tecnologia 

com alguns elementos tecnológicos. 

Portanto, seria conveniente familiarizar 

os alunos com o uso da tecnologia, para 

melhorar o desempenho acadêmico 

nesse aspecto, mas eles não precisam ser 

especialistas no assunto para administrá-

la. Assim como na vida real, talvez você 

precise gerenciar pessoas que sabem 

muito de tecnologia, evitando dar um foco 

muito específico nesse assunto, pois elas 

tendem a falar sobre as características do 

produto. Portanto, como professor, você 

precisa administrar a dinâmica do grupo 

de acordo com os tópicos trazidos pelos 

integrantes à discussão.”

TORNE OS PROJETOS 
RE LEVANTE S

É importante encontrar um tema ou desafio 

instigante sempre que possível, despertando 

a motivação dos alunos. Os problemas globais 

e reais são evidentes e devem ser seleciona-

dos por eles. É útil identificar os contextos e 

assuntos específicos que são relevantes para 

os países e culturas. No entanto, é aconselhá-

vel escolher um tópico com o qual os alunos 

possam se identificar. A conexão entre conteú-

do e contexto é essencial para criar um am-

biente de aprendizado mais desafiador.

Uma forma de lidar com a questão é comple-

mentando a falta de conhecimento tecnológi-

co por meio da composição da equipe: deve 

haver complementariedade entre as baga-

gens e interesses dos alunos para que eles 

aprendam mais sobre tecnologia.

DICA Em equipes multidisciplinares de 

estudantes, é de se esperar que os 

alunos aprendam tópicos relacionados 

à tecnologia em ritmos diferentes. 

Tente trabalhar com seus alunos “da 

tecnologia” e oriente-os sobre como 

é possível traduzir suas ideias para a 

perspectiva de outros alunos.

Além disso, como professor e mentor, ajude os 

alunos a aprender a identificar as grandes ten-

dências num nível macro.

DICA Mostre relatórios do setor e inspire-

os com startups que merecem ser 

observadas e estudadas.

Mantenha o foco e explique-o aos alunos.

CASO NOSSA CONFIGURAÇÃO

Num dos pilotos, focamos na identificação de 

oportunidades por meio da análise das novas 

tecnologias disruptivas. No entanto, os alunos, 

que não tinham experiência com tecnologia, 

tiveram dificuldade para acompanhar as aulas 

e temas. Como contornar isso?
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RELATO DOS PROFESSORES “ Vou contar 

um resultado interessante, obtido por 

uma equipe internacional que estava 

estudando o problema do desperdício 

de alimentos. Pelo fato de pertencerem 

a países diferentes, eles descobriram 

que os atores desse problema mundial 

mudavam de acordo com o país, a cultura 

e o nível de desenvolvimento. Depois de 

pesquisar sobre a quantidade de resíduos 

de alimentos registrada em seu país, eles 

perceberam que, nos países da América 

Latina, os atores são os produtores 

e a cadeia de transporte de alimentos. 

Na Europa, por sua vez, os atores são 

os consumidores.”

INCE NTIVE O TR ABALHO 
E M G RUPO 

Durante a aula, os professores propuseram 

tópicos que a princípio seriam discutidos lo-

calmente pelos alunos e, depois, debatidos 

pelos grupos internacionais “globalmente”. 

Essa dinâmica gerou boas conversas, que in-

fluenciaram os resultados finais dos projetos 

e a formação de habilidades e características 

interpessoais, como liderança, responsabilida-

de e comprometimento.

RELATO DOS ESTUDANTES “Acho que a 

parte de que mais gostei em todas essas 

semanas foram as aulas, os conceitos, 

a apresentação do professor e as 

dinâmicas em tempo real. Todo o material 

DÊ EXE MPLOS

É importante dar exemplos e provocar co-

mentários, observações e discussão no gru-

po. Os professores devem intermediar a dis-

cussão e os comentários sobre os exemplos, 

e não oferecer seus comentários e conclu-

sões. Os alunos devem ser incentivados a 

mencionar outros exemplos e conexões rele-

vantes que conheçam. A troca de experiên-

cias promovida pelas discussões enriquece 

a aprendizagem de cada aluno e também do 

professor, e a análise desses debates pode 

fornecer informações interessantes sobre a 

compreensão do tópico.

RELATO DOS ESTUDANTES “Acho que neste 

curso eu consegui aprender não apenas 

assuntos e habilidades, mas lições 

de vida, e que vieram não só de meus 

professores. Meus colegas de equipe 

foram uma grande fonte de conhecimento 

e experiência.

 Acredito que as diferenças interdisciplinares e 

interculturais foram essenciais para abrir 

nossa mente a outras realidades. Elas nos 

ajudaram a enxergar o problema a partir 

de diferentes perspectivas e campos de 

conhecimento, e a consequentemente 

alcançar uma solução satisfatória a mais 

de um padrão cultural.”

RELATO DOS ESTUDANTES “A dinâmica de 

trabalho do grupo foi muito orgânica 

e, embora não tenhamos estabelecido 

parâmetros, regras ou horários rígidos, o 

fluxo de trabalho foi satisfatório. Ao olhar 

pra trás, e conversar com os colegas de 

turma do curso local, acho conveniente 

que os membros da equipe apresentem 

suas habilidades e áreas de conhecimento 

logo no começo da atividade. Assim, 

ficamos sabendo o que cada um pode 

fazer de melhor, favorecendo uma divisão 

eficiente do trabalho e beneficiando o 

grupo com o potencial e as habilidades de 

todos os membros.”

SEJA CL ARO

Em ambientes virtuais, é muitas vezes difícil ver 

a expressão de alunos que estão em outro lu-

gar, e nem sempre é possível obter feedback e 

promover o diálogo ativo entre várias localida-

des. Desse modo, os professores não têm como 

saber ao certo o que os alunos entenderam ou 

com quais tópicos estão tendo dificuldades. 

Portanto, ofereça tarefas pequenas, diretas e 

práticas, tanto no grupo local, quanto no virtual.

DICA Primeiro, as atividades devem ser 

“testadas” no âmbito local, para que 

os alunos saibam o que fazer quando 

se encontrarem depois, num contexto 

internacional. Mesmo em aulas online 

internacionais, é possível solicitar que as 

atividades sejam feitas no âmbito local.

O contexto virtual da SVI favorece 

implicitamente a abordagem mais 

tradicional de ensino, na qual os alunos 

absorvem as informações prestando 

atenção, fazendo anotações e revisando o 

conteúdo da aula. No entanto, os aspectos 

internacionais e interdisciplinares da 

aprendizagem tornam indispensáveis as 

discussões e trocas entre os estudantes, 

nas quais os “fatos” considerados normais 

num país, e não em outro, são confrontados. 

Por conseguinte, você precisará promover 

discussões e debates com seus alunos num 

ambiente virtual.

PROMOVA O E NTROSAME NTO 
DAS EQUIPE S

Ofereça ferramentas que ajudem os alunos 

em sua comunicação/colaboração e os auxilie 

a aproveitar o máximo possível de suas dife-

rentes formações acadêmicas ou culturais du-

rante a realização das tarefas.

RELATO DOS PROFESSORES “ Como 

professores, nossa tarefa é lidar com 

a dinâmica da colaboração. Esta é 

uma experiência de aprendizado e nós 

devemos preparar algumas dicas para os 

alunos antes da aula, promovendo a ideia 

de que a tarefa ou atividade não é apenas 

um desafio de Design Thinking, mas uma 

experiência intercultural.”

ESTIMULANDO A INTERAÇÃO 
ENTRE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS 
EM SALA DE AULA

13
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aula 1, os alunos passaram cerca de 20 

minutos preenchendo uma pesquisa na 

sala; esse tempo poderia ter sido usado 

para se apresentarem, ou fazerem outra 

atividade de grupo.

Acho que as atividades que antecederam a 

primeira aula foram muito importantes. 

Os grupos internacionais tiveram de 

fazer uma bandeira e um slogan para seu 

grupo. Esse exercício simples fez com que 

os alunos formassem uma comunidade 

entre si, e também conhecessem uns 

aos outros. Foi assim que a primeira 

sessão tornou-se um momento forte de 

integração, pois eles já se conheciam um 

pouco, mas não haviam se visto antes.”

RELATO DOS ESTUDANTES “Desde a primeira 

até a última tarefa, pudemos desenvolver 

nosso próprio estilo de trabalho enquanto 

grupo, considerando as origens culturais 

e acadêmicas de cada um. Também 

conseguimos fazer contribuições de 

acordo com nossa educação e bagagem 

cultural, e falar de experiências pessoais 

em cada abordagem do problema. Fomos 

incentivados a agir com empatia durante 

as aulas e todo o processo.

Gostei da maneira como nosso professor 

conduziu as aulas. Era diferente 

das minhas aulas na universidade. 

Os professores e alunos estavam sempre 

sentados ao redor de uma mesa. As aulas 

foram muito mais interativas, o que 

aumentou e facilitou a participação 

Respeitar a diversidade e fazer ajustes 

em nome dela requer sensatez e prática 

reflexiva por parte do professor, bem como 

ponderação sobre a eficácia de qualquer 

tentativa de criar um ambiente de ensino mais 

inclusivo a todos os alunos. Para entrosar os 

grupos, aumentar a motivação de interagir e 

promover o envolvimento dos alunos, o curso 

deve dedicar atenção especial à dinâmica 

da colaboração, à organização da equipe e à 

sensibilidade cultural.

A J UDE A CRIAR E MANTE R 
O E NVOLVIME NTO DOS ALUNOS

A equipe internacional precisa encontrar logo 

sua identidade para que o trabalho seja eficaz 

desde o início do curso. É importante propor 

uma atividade que catalise a conexão. Com 

um grupo local, você pode usar muitos jogos 

ou atividades para “quebrar o gelo”, o que já 

não é tão simples num grupo virtual. Assim, re-

comendamos que você dedique algum tempo 

a estreitar esses relacionamentos!

RELATO DOS PROFESSORES “A interação 

internacional dos alunos funcionou, 

mas poderia ser aprimorada com o 

planejamento de interações de grupo 

entre os alunos. Por exemplo, os grupos 

internacionais não sabiam quais eram 

suas habilidades ou horários. Deixamos 

a interação e a organização do grupo 

por conta dos alunos, mas eles se 

beneficiariam de atividades para ‘se 

conhecerem melhor’. Por exemplo, na 

estava perfeito e foi extremamente 

esclarecedor.”
Caso você esteja combinando a criação de au-

las locais e virtuais, considere integrar a dinâ-

mica internacional em suas aulas locais:

RELATO DOS PROFESSORES “ Havia uma clara 

distinção entre as interações locais e as 

internacionais. As equipes internacionais 

não interagiam durante a aula. Realizar 

atividades com os grupos internacionais 

em sala promoveria a interação 

internacional entre os alunos, centrando 

a dinâmica da aula mais no aspecto 

internacional, e menos no local.”

DISCIPLINA E PARTICIPAÇÃO 
NAS RECOMPE NSAS

Lembre-se de que os grupos são pequenos; a 

pontualidade precisa ser muito rigorosa: em-

bora a turma em si talvez seja grande (havia 

cerca de 50 alunos em cada sala de aula), as 

tarefas e discussões ocorrem em equipes lo-

cais ou equipes de trabalho internacional, que 

são relativamente pequenas, e a participação 

de todos os integrantes é inestimável.

14 ESTIMULANDO A INTERAÇÃO 
NOS GRUPOS DE ALUNOS
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de decisões e nas atribuições de tarefas. 

Eles usaram muitos outros programas para 

executar suas ideias, dos quais não participei. 

Como mentora, acho que fui uma espécie 

de garantia de que eles estavam indo bem, 

pois sabiam que eu estava acompanhan-

do suas discussões e decisões. Após cada 

aula, eu sempre enviava mensagens para 

incentivá-los e parabenizá-los. No arquivo 

de Powerpoint do pitch, eles incluíram meu 

nome no grupo, o que achei muito tocante. 

Como eu encontrava um membro do grupo 

toda semana em sala de aula, isso permitiu 

que eu conhecesse a equipe um pouco mais 

a fundo. Num curso a distância, não devemos 

descartar as reuniões presenciais, mesmo 

que sejam apenas com um participante do 

grupo, pois elas são valiosas e sempre mais 

enriquecedoras... O mentor deve estar pronto 

para intervir, mas apenas quando ele/ela 

identificar que a equipe está muito perdida, 

pois os “momentos ruins” também são impor-

tantes para o aprendizado.

CASO MICHÈLE

Eu era mentora de um grupo. Tomei a inicia-

tiva de enviar um e-mail a cada integrante 

explicando que estava à disposição para 

ajudar com o que precisassem. Também en-

viei nossos endereços de e-mail e números 

de telefone, mesmo que eles já os tivessem. 

Para minha surpresa, meia hora após o envio, 

um grupo de WhatsApp foi criado e eu fui 

incluída. Ao longo do curso, quase 2.000 

mensagens foram escritas. Eu as checava 

diariamente, acompanhando as discussões, 

o que me permitiu intervir em certos momen-

tos, quando identificava um mal-entendido 

sobre a execução das atividades, ou fornecia 

detalhes práticos (sobre o uso do Moodle, 

por exemplo). Só fui solicitada a ajudar de 

maneira explícita uma ou duas vezes. Eles 

raramente pediam minha opinião sobre o que 

estavam fazendo. Na verdade, trabalharam 

de maneira autônoma. O WhatsApp era ape-

nas uma ferramenta para avançar na tomada 

dando outras contribuições significativas 

para sua execução, o que me deixou 

muito mais confiante em relação aos 

prazos e ao andamento das tarefas.”

DE SE NVOLVA UM SISTE MA 
DE ME NTORIA

Uma das tarefas mais importantes é manter 

os alunos engajados entre uma aula e outra: é 

fácil demais distrair-se e voltar à “vida normal” 

entre as aulas virtuais internacionais. Tente 

criar um sistema para avaliar melhor o nível de 

participação individual de cada aluno.

DICA Como pelo menos um dos alunos por 

grupo deve ser da sua universidade, 

discussões semanais podem ajudá-lo a 

identificar como deve ser a sua liderança 

enquanto mentor.

RELATO DOS PROFESSORES “No caso da 

aplicação do Design Thinking, e com 

certeza de outros tópicos, é importante 

que o mentor esteja próximo, trabalhando 

com a equipe, o que não é nada fácil, 

pois você precisa de tempo e boas 

ferramentas de comunicação. Essa 

atividade poderia ser melhorada e, na 

minha opinião, foi subestimada pelo 

nosso grupo de professores.”
Às vezes, os mentores são percebidos como 

avaliadores e, assim, precisam superar a resis-

tência inicial dos alunos de falar sobre os pro-

blemas que estão enfrentando.

dos alunos. Todos colaboraram e nós 

construímos conhecimento juntos; não 

apenas o recebemos, mas participamos 

ativamente de sua produção.”

FALE SOBRE OS DE SAFIOS E AS 
POSSIBILIDADE S

Se possível, dê oriente os alunos sobre como 

lidar com a diversidade e chegar a consensos 

antes do início do curso. Observe que, embora 

seja relativamente fácil dar dicas sobre multi-

disciplinaridade (gerando a distribuição de ta-

refas baseada em quem é melhor no quê), no 

caso da experiência intercultural, talvez seja 

necessário deixá-los vivenciar essa diferença, 

só então eles estarão prontos para aprender 

com as dicas.

RELATO DOS ESTUDANTES “ Percebi que 

alguns colegas de equipe estavam 

mais preocupados com o prazo do que 

eu, e tentavam simplificar o processo 

para reduzir o risco de a tarefa não ser 

entregue, o que achei desnecessário. Mais 

tarde descobri que eles estavam certos 

em optar pela praticidade e garantir que a 

gente não se atrasaria. No entanto, depois 

de perceber meu próprio déficit, algo 

que atribuo a minhas origens culturais, 

fiz um esforço para adiantar o processo 

nas outras tarefas. Tomei a iniciativa de 

começá-las, organizando as ideias já 

postas, fazendo minha parte, encontrando 

ferramentas on-line para a atividade, ou 

RELATO DOS PROFESSORES “ Na minha 

experiência pessoal, a equipe que eu 

supervisionei não conseguiu se alinhar 

dentro do prazo e tudo foi deixado pra 

última hora. Assim, como mentor, eu 

deveria ter participado mais da equipe. 

Embora eu tenha sido convidado para 

o grupo do Whatsapp, que serve como 

um termômetro de como as coisas 

estão indo.”
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se encontraram presencialmente e, a 

partir de uma situação desconfortável, 

acabaram resolvendo seus problemas 

de um jeito amigável e positivo, sem a 

interferência dos professores.”

RELATO DOS ESTUDANTES “ Um aspecto 

cultural de meus colegas de equipe que 

considero revelador foi como a polidez 

cria um ótimo ambiente de trabalho, algo 

com que não estou acostumado na minha 

cultura. A polidez estabelece um tom 

de respeito, o que foi uma experiência 

profundamente reveladora pra mim, pois 

senti os benefícios não só em termos 

psicológicos, mas também nos resultados 

de nossas tarefas. Então percebi o quanto 

o respeito é poderoso e o quanto ele 

ajuda na cooperação.”

RE SOLUÇÃO DE CONFLITOS

Considerando-se que a dinâmica de um grupo 

de trabalho virtual pode ser diferente devido 

às variações de comunicação, recomendamos 

não apenas que algumas regras sejam defini-

das em prol da comunicação e da colabora-

ção, mas que algumas orientações sejam da-

das para facilitar a resolução de conflitos. Isso 

deve ocorrer na fase inicial do curso. Também 

é recomendável fazer uma avaliação no meio 

do curso para verificar se há conflitos e erros 

de comunicação, a fim de resolvê-los o mais 

rápido possível.

RELATO DOS PROFESSORES “ Um fato muito 

interessante foi a resolução de conflitos 

que acompanhei num dos grupos em 

que fui mentor. Em certo momento, dos 

cinco membros, apenas dois estavam 

interagindo. Então um deles acabou 

desabafando sobre o quanto seu tempo 

era escasso devido às demandas da 

faculdade, do trabalho e da própria 

saúde, mas que, ainda assim, ele estava 

engajado no projeto do grupo. Isso gerou 

um envolvimento maior nos outros, 

afinal, todos no grupo devem cumprir 

suas responsabilidades. A questão durou 

pouco, e foi rapidamente resolvida. Os 

outros membros logo se desculparam 

pela ausência e voltaram a entrar em 

sintonia, o que foi muito positivo nas 

primeiras semanas. É algo interessante e 

que se destaca em minhas experiências, 

considerando que os cinco alunos nunca 

TR ABALHE ATIVAME NTE 
COM A DINÂMICA DE G RUPO

Se possível, reserve um período mais longo na 

aula para discutir como os trabalhos têm sido 

conduzidos durante a semana com a equipe 

internacional.

RELATO DOS PROFESSORES “ ‘Trabalhar de 

forma internacional’ é um aspecto novo, 

que costuma estar ausente nas aulas 

tradicionais. Quando há um problema de 

relacionamento numa aula tradicional, 

todos os participantes podem discuti-lo 

juntos. No caso das aulas internacionais, 

é mais difícil resolver os problemas do 

trabalho em equipe com transparência e 

imparcialidade.”

Você também pode desenvolver um roteiro 

padronizado de mentoria dos grupos interna-

cionais, para que cada professor na equipe 

saiba quais os limites da mentoria e que toda 

equipe recebe tratamento semelhante, inde-

pendentemente de sua localização ou mentor.

RELATO DOS PROFESSORES “ Os papéis da 

mentoria nos grupos de WhatsApp não 

estavam muito claros. Seria importante 

que houvesse um roteiro estruturado 

constando as funções e formas de 

conduta com as perguntas. Às vezes, eu 

ficava perdido e não sabia o que dizer.”



RELATO DOS PROFESSORES “ O Design 

Thinking é uma metodologia de resolução 

de problemas; ele é centrado nas 

pessoas, nas possibilidades, e não nas 

limitações. Promove interações entre 

equipes multidisciplinares, incentivando-

nos a visualizar um caminho futuro 

por meio da experimentação e da 

prototipagem, podendo ser aplicado por 

estudantes experientes e inexperientes. 

Ele é aberto, adequado a qualquer 

campo, e promove o pensamento 

criativo. Em suma, conseguimos montar 

um piloto estruturado a partir de uma 

metodologia envolvente e poderosa, que 

foi combinada a desafios muito atraentes 

e perspicazes.”

O TIMING DAS TARE FAS

RELATO DOS PROFESSORES “As tarefas eram 

complexas e numerosas demais para 

serem preparadas toda semana pelos 

grupos, individualmente por cada aluno, 

depois avaliadas por professores locais 

e de outros países, e enviadas como 

feedback para os grupos. Caso o curso 

esteja programado para acontecer em um 

mês (5 sessões), é aconselhável trabalhar 

com entregáveis gráficos, preparados 

pelos grupos durante as semanas, um 

‘pitch estendido’ como atividade final 

do grupo e uma ‘autoavaliação de uma 

página’ para cada estudante.”

BOA COMBINAÇÃO DE MÉTODOS 
E DE SAFIOS

Embora as atividades sejam desenvolvidas 

pelo grupo internacional, é importante simular 

e praticar a atividade na aula local. Novamen-

te, o formato da SVI, combinando atividades 

locais e internacionais, permitiu que sentísse-

mos a percepção dos alunos.

encontraram uma solução em apenas 

alguns segundos, foi surpreendente e um 

sinal positivo do poder da cooperação 

internacional entre os estudantes.”

AVALIAÇÃO E FE E DBACK

É importante encontrar uma boa rotina e pla-

taforma para avaliar as tarefas requisitadas. 

Lembre-se de fazê-lo ao longo do curso: 

quando o feedback é dado toda aula, os alu-

nos podem ter uma ideia de como está seu 

desempenho em sala, e isso é sobretudo im-

portante no aprendizado de conceitos novos 

que pertencem a um campo diferente. 

Além disso, pense no tempo necessário para 

avaliar os alunos, e na natureza do feedback: 

como nosso foco principal foi o aspecto inter-

nacional, nós nos concentramos em avaliar a 

experiência de aprendizado, mas os alunos es-

peravam um pouco mais de mais feedback so-

bre o desafio em si, não apenas sobre a refle-

xão. Pense em como fornecer esse feedback, 

seja para suas equipes internacionais ou para 

as equipes locais.

Portanto, busque estabelecer duas formas 

de avaliação: uma baseada na competição 

(soluções, documentos, estratégias, pitch), e 

outra na autoavaliação (comparação do nível 

de envolvimento do aluno no início e no fim 

do curso).

COORDE NAÇÃO DE ATIVIDADE S 
E NTRE OS PROFE SSORE S

As tarefas foram excepcionalmente bem pre-

paradas no papel, mas careceram de coorde-

nação entre os professores. Por não estarem 

claras antes das aulas, elas não foram comu-

nicadas de forma adequada ou não ficaram 

claras o suficiente para os alunos. Essa mesma 

experiência se repetiu toda semana, gerando 

consequências para os grupos internacionais. 

Os alunos passaram por momentos de incer-

teza, pois receberam orientações diferentes 

de cada professor internacional.

RELATO DOS PROFESSORES “ Um excelente 

exemplo de ensino aconteceu na 

semana 1, em que a tarefa de cada 

equipe internacional era apresentar suas 

bandeiras e slogans em sala. A única 

informação que os alunos receberam 

é de que precisavam produzi-las, não 

que teriam de apresentá-las em sala. 

Então, um belo momento de aprendizado 

aconteceu. Os alunos começaram a se 

comunicar nos grupos do WhatsApp 

durante a aula, e decidiram quem iria 

apresentar, sem nenhuma orientação. 

Três ou quatro dias antes daquele 

momento, eles nunca tinham ouvido 

falar um do outro e, apesar disso, 

conseguiram encontrar uma solução. Por 

mais simples que fosse o problema, o 

fato de que, sem nenhum conhecimento 

prévio de seus colegas de equipe, eles 

15 AVALIAÇÃO
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CONCLUSÃO E PLANOS 
PARA O FUTURO

SEÇÃO 4

CASO

O que você aprendeu?

• Que somos desbravadores. Não existem 

roadmaps, o futuro é este. 

• Para ter sucesso em qualquer projeto 

de empreendedorismo nos dias de hoje, 

é necessário ter habilidades interculturais 

e interdisciplinares.

• O currículo precisa integrar a cultura o máxi-

mo possível.

• É essencial que os roadmaps estejam alinha-

dos a... (objetivos de aprendizagem, material 

do curso etc.).

• O ensino virtual precisa ser mais específico 

em relação à organização e condução das 

aulas. 

• Trocas importantes entre salas de aula vir-

tuais ocorrem fora da aula. 

• Precisamos inovar em termos de desenvolvi-

mento da aula e da combinação de diferentes 

métodos pedagógicos. Usamos a aula inverti-

da, vídeos e o ensino baseado em casos.

• Como usar novas ferramentas, técnicas de 

ensino, e metodologias.

• A discussão virtual só é possível se a tec-

nologia for compatível; caso contrário, mais 

discussões precisam ser promovidas em sala 

de aula.

• A troca de experiências entre os professores 

melhora a prática. Acho que isso é muito 

valioso — aprendi com o conteúdo que meus 

colegas me deram, assim como os outros 

professores.

• Mesmo numa colaboração virtual, as reu-

niões presenciais dos professores são alta-

mente recomendáveis. 

• É necessário acompanhar como os alunos 

trabalham entre uma aula e outra. Todos nós 

achávamos que eles conseguiriam trabalhar 

sem o apoio de mentores/professores, mas às 

vezes é melhor assumir a tarefa e perguntar 

como conduzir o relacionamento entre eles.

• Ao longo do curso, ficou evidente que o 

desafio principal do trabalho em projetos de 

empreendedorismo com equipes internacio-

nais são os diferentes fusos horários, que im-

põem barreiras ao agendamento de reuniões 

entre os membros.
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muitas oportunidades internacionais, nossa 

experiência mostra que as SVIs exercem uma 

atração muito maior sobre os estudantes do 

Brasil, Argentina e Uruguai. Havia muito mais 

alunos interessados do que vagas disponí-

veis. Para os parceiros europeus, isso significa 

que o recrutamento direcionado de estudan-

tes é essencial.

capacitaÇÃo de professores Com o avanço 

acelerado das tecnologias e uma coorte de 

alunos “nativos digitais” em sala de aula, há 

uma clara necessidade de que os professo-

res recebam treinamento sobre a pedagogia 

da SVI. A pedagogia do ensino virtual é um 

campo em expansão e requer capacitação 

contínua para os professores e funcionários 

envolvidos. Isso inclui a exposição dos diferen-

tes métodos de ensino virtual à equipe, como 

o intercâmbio, a colaboração ou a sala de aula 

virtuais, e sua capacitação. Além das variadas 

pedagogias, os professores também precisam 

orientar-se num mundo cada vez mais sofisti-

cado de ferramentas tecnológicas — softwa-

res, plataformas e equipamentos que possi-

bilitam esse processo de aprendizado virtual. 

É um mundo novo de habilidades, que exige 

aprendizado e treinamento dos professores.

impacto local A localização de um formato 

de ensino inovador, como as SVIs, pode repre-

sentar um desafio às estruturas institucionais 

tradicionais. De certa forma, as SVIs são uma 

“inovação disruptiva” e isso é algo que preci-

sa ser considerado no planejamento de uma 

iniciativa como essa. Na melhor das hipóte-

ses, elas podem desencadear formas novas 

Atribui-se ao lendário jogador de futebol brasi-

leiro, Pelé, a fala: A prática é tudo! O que é ver-

dade no futebol também se aplica ao ensino 

superior. Este manual é baseado na experiên-

cia de uma rodada de desenvolvimento e tes-

tes do formato da SVI. Nós aprendemos mui-

to e isso influenciou a maneira como o grupo 

está planejando edições futuras das SVIs. Por 

ser um método de ensino relativamente novo, 

as SVIs exigem mais prática e aprimoramento 

em relação a vários aspectos:

sustentabilidade A SVI desenvolvida pelo 

consórcio LISTO é uma atividade extracurri-

cular que os estudantes podem cursar como 

cadeira eletiva. Esse foi o compromisso prag-

mático e flexível de um grande grupo de par-

ceiros. Ainda desejamos integrá-la aos progra-

mas de estudos curriculares, mas esse ainda 

é um desafio a ser vencido. De todo modo, a 

integração a programas regulares levaria ao 

aumento da qualidade e do impacto do forma-

to do curso. Isso requer conhecimentos mais 

aprofundados em desenvolvimento curricular, 

bem como suporte institucional e financeiro. 

Embora seja relativamente fácil obter finan-

ciamento para a criação de novas SVIs (por 

exemplo, do programa Erasmus+), a sustenta-

bilidade provavelmente dependerá da oferta 

de apoio, disposição e recursos de ensino por 

parte da instituição.

participaÇÃo Alcançar um número equilibra-

do de alunos da Europa e da América Latina é 

uma tarefa constante. Ao passo que, em várias 

universidades europeias, o tipo de exposição 

internacional oferecido pelas SVIs é uma das 

a profissionalização do campo, pois, hoje, 

sabemos pouco sobre a eficácia dos diferen-

tes métodos de ensino virtual, as condições 

necessárias para estimulá-los, e o quanto é 

necessário acumular de uma base sólida de 

conhecimento para que o aprendizado virtual 

seja implementado em diferentes instituições, 

disciplinas e grupos de alunos.

RELATO DOS ESTUDANTES “ Essa experiência 

definitivamente influenciou minha 

decisão de embarcar num projeto 

com pessoas de origens culturais 

e conhecimentos diferentes, pois, antes 

disso, eu achava que era apenas uma 

questão de ponto de vista, mas agora 

tenho certeza de que esse é o caminho 

a seguir, e tenho experiência o suficiente 

para torná-lo viável.”

e inesperadas de colaboração no nível institu-

cional local, como, por exemplo, entre profes-

sores de diferentes departamentos, unidades 

de assuntos acadêmicos e internacionais da 

universidade, além de enriquecer as práticas 

de ensino e o que está sendo ofertado no âm-

bito da educação. 

impacto regional e global Uma SVI traz a 

oportunidade de conectar os desafios globais 

(por exemplo, Objetivos de Desenvolvimen-

to Sustentável) ao impacto local. Os estudos 

de caso e desafios propostos por empresas 

e startups já fazem parte da educação para 

o empreendedorismo. A inclusão de inte-

rações com o ambiente social e econômi-

co local na SVI pode acrescentar um nível 

novo de complexidade e novidade, além de 

aumentar sua relevância e qualidade. Ade-

mais, incluir a exposição global por meio da 

internacionalização em casa contribui para o 

desenvolvimento do capital humano local, e 

para a capacitação dos diplomados no traba-

lho com atores internacionais, tanto em sua 

região quanto além de suas fronteiras, a um 

custo menor que o dos programas interna-

cionais de intercâmbio, gerando um impacto 

potencialmente mais amplo. 

pesquisa Desenvolver e ensinar uma SVI re-

quer investimento maior de tempo em relação 

a um curso tradicional. Um dos efeitos que 

podem tornar a participação mais motivadora 

e válida para os professores é que ela ofere-

ce ampla oportunidade de coleta de dados 

para o estudo dos resultados de novos mé-

todos de ensino. Isso também vai aumentar 
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LEITURA COMPLEMENTAR

Co-criação: ver Guide to co-creation, criado pela 

Universidade de Ghent e pelo Ministry of Makers 

como parte do projeto ACCOMPLISSH da UE Horizon 

2020.

Gestão por resultado: United Nations Development 

Group. Results-based Management Handbook.

SOBRE O PROJETO LISTO 

O projeto LISTO (Cooperação Latino-Americana 

e Europeia em Inovação e Empreendedorismo) 

foi um projeto de capacitação do Erasmus+ (Key 

Action 2) que ocorreu de 2017 a 2020. O consórcio 

entre três universidades da Europa, três do Brasil, 

duas da Argentina e duas do Uruguai reuniu 

especialistas de escritórios de inovação e professores 

de empreendedorismo, que juntos promoveram 

o intercâmbio de conhecimentos e boas práticas. 

Seu foco deu-se em três áreas principais: métodos 

para fortalecer as relações universidade-indústria; 

ensino do empreendedorismo por meio de troca 

virtual; estratégias para promover a inovação 

e o empreendedorismo na universidade.

Para mais informações, acesse: www.listoproject.eu

O consórcio publicou dois e-books e um kit 

de ferramentas disponíveis em inglês, espanhol 

e português:

1.  Cooperação Universidade-Indústria na América 

Latina. Lições aprendidas da aplicação 

da metodologia AIMday

2.  Manual da Sala de Aula Virtual para 

o Empreendedorismo. Abordagem interdisciplinar 

de uma parceria europeia e latino-americana

3.  Kit de Ferramentas LISTO para Universidades 

Empreendedoras

Os livros estão disponíveis no site do projeto 

e na Plataforma de Resultados do Erasmus+: 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/

projects_en

Design gráfico de gabrielaa.araujo@gmail.com

https://docs.wixstatic.com/ugd/35d470_3136df3c786149e2ab78027fb0cc33f1.pdf
https://unsdg.un.org/resources/unsdg-results-based-management-handbook
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https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects_en
mailto:gabrielaa.araujo%40gmail.com?subject=


O Manual da Sala de Aula Virtual para 

o Empreendedorismo é um guia prático 

para a criação de uma Sala de Aula Virtual 

Internacional. Ele traz a experiência de professores 

de empreendedorismo de 10 universidades 

da Europa e da América Latina que se uniram para 

criar a Sala de Aula Virtual Internacional “Soluções 

Empreendedoras em Redes Globais Inovadoras”. 

O manual faz uma introdução ao contexto e ao 

processo de desenvolvimento da Sala de Aula Virtual 

Internacional, apresenta o conteúdo do curso e 

os objetivos de aprendizagem almejados, além de 

oferecer uma série de conselhos e recomendações 

para a criação futura de iniciativas semelhantes.


