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Entre os dias 11, 12 e 13 de novembro de 2019, o Prof. Vinício de 

Macedo Santos (vice-diretor da FEUSP) e a Profa. Ana Paula Duboc (docente 

do EDM) participaram da Conferência Anual da Rede INEI - International 

Network of Education Institutes1 – realizada na OISE – Ontario Institute for 

Studies in Education, University of Toronto, na cidade de Toronto, Canadá.  O 

tema para a reunião deste ano foi “Rumo a 2030: Colaboração e Inovação”, 

em referência à estrutura global dos objetivos de desenvolvimento sustentável 

da ONU (ODS da ONU) para 2030. 

No primeiro dia do evento, docentes da OISE apresentaram suas 

percepções acerca da temática do evento, por meio da partilha de pesquisas, 

projetos e práticas em curso. Primeiramente, o Prof. Dr. John Robinson 

proferiu uma palestra sobre o tema “Educação para a Sustentabilidade”, 

argumentando em favor de um entendimento de sustentabilidade como “ethos” 

e a necessidade premente de pensar ações integradas dentro da própria 

universidade (entre diferentes faculdades e entre diferentes sujeitos) em prol 

de uma mudança na cultura da vida universitária. Após a palestra, docentes 

do OISE que atuam em diferentes áreas do conhecimento partilharam 

percepções e práticas durante um painel de discussão. Diversos pontos em 

comum entre as várias faculdades participantes emergiram, dentre os quais: a 

necessidade de uma resposta à crise na educação; a necessidade de se 

repensar e reafirmar a finalidade da educação; o abismo entre qualificação e 

mercado de trabalho; a precarização mundial do trabalho; o abismo entre o 

discurso da inovação e problemas estruturais; o abismo entre os avanços 

teóricos no campo educacional e a predominância entre o status quo em 

diferentes contextos educacionais.  

No segundo dia do evento, tivemos uma programação altamente 

dialógica e colaborativa. A FEUSP, juntamente com as Faculdades de 

Educação das Universidades de Toronto, Hiroshima e Dinamarca, foram 

indicadas pela organização da Conferência a exporem um exemplo de prática 

                                                        
1 Cumpre lembrar que a INEI constitui-se uma rede de instituições independentes e autônomas que 

estabelecem colaboração em pesquisas por meio do intercâmbio de docentes e discentes com vistas à 

produção de conhecimento científico e à compreensão da educação em face de demandas emergentes. É 

composta por 11 (onze) Faculdades de Educação localizadas em diferentes partes do mundo, as quais 

são reconhecidas como centros de excelência e liderança mundial em pesquisa e desenvolvimento 

educacionais com influência significativa no seu país e/ou continente. A FEUSP é membro da rede INEI 

desde 2008. 

 



institucional, em andamento ou em vias de se realizar, que possa ser tomada 

como exemplo de inovação. Os professores Vinício e Ana fizeram uma 

apresentação intitulada “Esforços de inovação na FEUSP diante dos novos 

desafios” em que, após terem discorrido acerca do atual cenário político 

brasileiro e seus impactos negativos no campo da educação, destacaram 

como foco a necessidade premente de uma nova forma de pensar a 

governança, pautada na tríade inclusão-participação-permanência e afeita à 

ideia de qualidade social da educação. Para tanto, foi destacada a criação e 

implementação da Comissão de Equidade, do Conselho Consultivo e da 

Ouvidoria da FE como suportes adicionais a formas de gestão mais 

participativas e democráticas. Feitas as apresentações, os diferentes 

participantes se dividiram em grupos temáticos (Ensino, Pesquisa e 

Administração) em um exercício preliminar de troca de ideias (think tank 

process) e esboço de ações que estivessem em diálogo com objetivos de 

desenvolvimento sustentável da ONU para 2030 e que pudessem estreitar a 

colaboração entre os membros da rede.  

No terceiro dia, os grupos anteriormente formados puderam 

amadurecer as ações pensadas no dia anterior, delineando, para cada ação: 

as partes interessadas (stakeholders), os impactos, os recursos necessários, 

as limitações, as estratégias e a métrica. Após a apresentação dos grupos e a 

discussão da viabilidade das ações pensadas, as faculdades participantes se 

dispuseram a continuar o diálogo de modo que algumas ações sejam 

implementadas no decorrer de 2020, culminando na apresentação e avaliação 

durante a próxima conferência da INEI, a ser realizada em Cingapura. Abaixo 

segue o cronograma de planejamento: 

 

Até meados de 13/12/2019 Reunião virtual dentre as equipes formadas na 

ocasião da conferência em Toronto para 

estabelecimento de canais de comunicação 

Até final de janeiro/2020  Revisão das iniciativas esboçadas bem como 

esboço do plano de ações ou recomendações 

Até final de fevereiro/2020 Finalização do plano de ações/recomendações 

e submissão aos diretores das faculdades para 

apreciação 

Até final de março/2020 Envio de feedback e instruções pelos diretores 

das faculdades às equipes para a 

implementação das ações 

 

Além das atividades desenvolvidas ao longo da Conferência da Rede 

INEI, o Prof. Vinício e a Profa. Ana estiveram em reunião com o Prof. Glenn A. 

Jones, diretor da OISE, para tratar de atividades de cooperação internacional 

entre a OISE e a FEUSP. Na ocasião, destacou-se o interesse em fomentar a 

mobilidade estudantil no âmbito da pós-graduação.  



 

Finda a participação da FEUSP na Conferência da rede INEI, o Prof. 

Vinício e a Profa. Ana estiveram na Glendon College, da York University, na 

qual a Profa. Ana proferiu palestra intitulada “Language Education in 

Contemporary Brazilian Educational Policies: Teachers between Conflicting 

Epistemologies” a convite do Prof. Brian Morgan, docente do Departamento de 

Língua Inglesa. Na ocasião da visita à Glendon College, o Prof. Vinício e a 

Profa. Ana estiveram com a Profa. Dominique Scheffel-Dunand para tratar da 

viabilidade de acordo de cooperação internacional entre Glendon College e 

FEUSP.   

De um modo geral, as atividades acadêmicas realizadas em ambas 

instituições canadenses foram muito produtivas, tanto pela construção de 

novos conhecimentos quanto pelo potencial de colaboração para pesquisas 

futuras. No que diz respeito à Conferência Anual da Rede INEI, em particular, 

cumpre destacar que o delineamento de uma agenda propositiva nessa última 

conferência busca, acima de tudo, dar visibilidade e voz à rede junto a órgãos 

internacionais e nos diferentes países, legitimando-se o papel social e político 

das faculdades de educação no enfrentamento de desafios e demandas de 

seu tempo. 

 

São Paulo, 26 de novembro de 2019. 
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