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Apresentação
Rodrigo Assumpção
Presidente da Dataprev

Este Caderno de Debates sintetiza as principais questões críticas que envolvem o 
momento imediatamente posterior à implantação, nas corporações, de sistemas de 
gestão integrada, ou ERP na sigla para o termo em inglês, tema de mais um Fórum 
de TIC Dataprev.

Com o registro das experiências de empresas reconhecidas no mercado, a Dataprev 
busca subsidiar e apoiar processos de adoção de ERP, identificando seus impactos 
e as melhores práticas do setor. Não só para aplicá-las em suas próprias operações, 
mas também disseminá-las para seus parceiros. 

Esperamos, assim, contribuir para a maturidade cada vez maior da gestão de 
processos destinados a melhorar a prestação de serviços aos nossos clientes.

Boa leitura!
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Luís Henrique D'Andrea:

A apresentação tem como objetivo explicar como a cooperação internacional é 
concebida na Escola Nacional de Administração Pública (Enap), de que forma o 
Projeto Moçambique foi concebido dentro da instituição e as atividades envolvidas. A 
palestra terá a colaboração do diretor de Desenvolvimento Gerencial, Paulo Marques. 

Na Enap, a frente internacional atua em conjunto com as áreas técnicas – chamadas 
de áreas de ensino. A assessoria internacional está ligada à presidência da escola e 
apoia o desenvolvimento dos trabalhos das diretorias (Comunicação e Pesquisa, 
Gestão Interna, Formação Profissional e Desenvolvimento Gerencial). Nas duas 
últimas são formulados e executados os programas de capacitação. A diretoria de 
Comunicação e Pesquisa tem as funções que seu próprio nome indica, enquanto a 
Gestão Interna é uma diretoria administrativa.

É importante a demonstração desse organograma, pois 
a Escola tem uma prática de envolvimento muito grande 
com os assuntos internacionais. Todos realizam um 
pouco de cooperação internacional dentro da Escola 
Nacional de Administração Publica (Enap).

No âmbito jurídico, foi criado um estatuto que foi muito 
importante para o Projeto Moçambique. Passarei a 
adotar a terminologia de cooperação Sul-Sul.

Não fomos preparados ou formados para oferecer 
cooperação. A Enap, como outras organizações, não foi 
desenhada para fazer cooperação, e o projeto Moçambique 
vem mudar uma mentalidade dentro da Escola. 

A cooperação Norte-Sul recebida é uma cooperação 
em que as organizações estão prontas para receber 
alguma coisa. Foi um choque para a nossa 

¹ Especialista em políticas públicas e gestão governamental, é chefe da Assessoria de Cooperação 
Internacional da Enap. Foi assessor internacional na Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão de 2007 a 2009, e ocupou vários cargos de gerência, como na Secretaria de 
Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda e na Agência Nacional de Telecomunicações. 
Graduado em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília, possui mestrado e doutorado no 
mesmo campo pela Sophia University, do Japão. No Brasil, foi professor de Relações Internacionais na 
Universidade Bandeirantes (Uniban), em São Paulo, e na Universidade de Ribeirão Preto (Unaerp).

² Especialista em , é diretor de Desenvolvimento Gerencial da 
Assessoria de Cooperação Internacional da Enap. Atuou como coordenador-geral do Programa de 
Atendimento Socioeducativo dos Adolescentes em Conflito com a Lei, na Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos. Foi gerente do Projeto de Profissionalização dos Trabalhadores da Área de Saúde - Profae, no 
Ministério da Saúde, e de programas integrantes do Plano Plurianual do Banco do Brasil. Atualmente, 
leciona no ensino superior.

políticas públicas e gestão governamental

Luís Henrique D'Andrea¹ 

Paulo Marques²

Chefe da Assessoria de Cooperação Internacional da Escola Nacional de Administração Pública - Enap

Diretor de Desenvolvimento Gerencial da Assessoria de Cooperação Internacional da Escola Nacional de 
Administração Pública - Enap
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procuradoria jurídica perceber que poderíamos manter tais relações com a cultura 
da cooperação Sul-Sul. A Enap tem um sistema de contratação de parceiros, de 
docentes, que recrutou colaboradores para esse primeiro projeto - primeira 
experiência de cooperação Sul-Sul da escola.

Precisamos mudar o estatuto no que se refere à compreensão do apoio e 
fortalecimento das políticas públicas. A cooperação internacional é vista, por nós, 
como uma política pública. A Enap tem também a missão de apoiar a política 
pública de cooperação internacional, mesmo que seja na África. Fizemos um 
esforço muito grande para que nossos procuradores pudessem entender isso.

Sobre os objetivos da cooperação internacional da instituição, trabalhamos com a 
questão do fortalecimento dos programas de capacitação, a partir de novas 
abordagens de ensino e temas de pesquisa sempre voltados à capacitação de 
dirigentes públicos brasileiros. Recentemente, também trabalhamos com a noção 
mais ampliada de capacitação de servidores. Uma aposta, não só do Brasil, mas 
também de outros países em desenvolvimento na África e na América Latina. 

A tendência é que a Enap siga, de forma bastante próxima, o desenvolvimento da 
política externa brasileira, a qual tem uma predominância da cooperação dita 
Norte-Sul, com visões diferentes e engrandecedoras das cooperações tradicionais, 
as fontes tradicionais de cooperação.

Isso é uma tendência da maioria dos órgãos públicos do Brasil. O Brasil, ao se 
graduar, passa a ter um nível alto de renda média . As próprias fontes tradicionais de 
cooperação não enxergam o país como um grande objetivo para as suas 
cooperações. Elas as consideram como sendo um caminho natural. Não falamos 
somente das políticas que levam ao crescimento, mas também políticas de saúde e 
planejamento, o que motiva outros parceiros e países a buscarem o Brasil.

Muitos trabalhos dedicados ao tema podem ser encontrados na página da Agência 
Brasileira de Cooperação (ABC) e na do Ministério das Relações Exteriores.

Os princípios da cooperação brasileira incluem a inclusão de parceiros desde a fase 
de negociação. É fundamental envolvê-los desde o princípio do projeto para que 
depois não sofram percalços.

Igualmente importante é a adaptação à realidade local, mesmo que haja 
semelhanças e afinidade com os parceiros, do ponto de vista cultural e/ou de 
desenvolvimento. Nos cursos de capacitação, o assunto costuma ser muito 
debatido. A cooperação Sul-Sul não somente leva, mas também traz muitas 
oportunidades. Nos encontros aprendemos muito e, 
às vezes, no mesmo percentual daquilo que 
oferecemos.

A Enap tem projetos em andamento e o destaque é o 
de Moçambique. Também possui projetos de 
cooperação com a Alemanha, em parceria com a ABC; 
com a França e com a União Europeia. É uma 
tendência da Escola participar de fóruns como o 
“Fórum de Diálogo IBAS - Índia, Brasil, África do Sul”. 
Recentemente, finalizou projetos com a Espanha e 
com o Canadá. Aprendemos várias lições importantes 
com esses parceiros.

O projeto “Moçambique Dentro da Escola” começou 
em 2009 com a missão de prospecção a uma 
demanda existente. Fomos até Moçambique buscar o 

Cooperação Sul-Sul: a experiência da Enap no apoio ao desenvolvimento gerencial do Governo de Moçambique
Luis Henrique D’Andrea
Paulo Marques
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projeto e conversar com os parceiros. A missão foi 
realizada e identificamos o que seria necessário para 
capacitar o governo. Por se tratar de uma tarefa ampla, 
decidimos por um projeto mais rápido, com duração de 
um ano, com várias atividades. Todos os meses, nós 
tínhamos alguma atividade, por vezes duas no mesmo 
mês. A partir daí, já aprendemos algumas lições. 

E fica desde já um alerta para o desenho de atividades 
tão próximas umas das outras ou encavaladas. A 
fragilidade institucional dos órgãos desses países não 
permite a realização de atividades com o ritmo ideal. 
Gostaríamos de ter um projeto de um ano, como um 
teste, para depois prorrogá-lo e fazer um novo com 
mais calma e solidez. O projeto já foi prorrogado e será 
novamente, pois as atividades não foram concluídas e 
não fluíram como pensávamos.

Em Moçambique, identificamos as necessidades de capacitação de dirigentes e 
formação de multiplicadores para que o projeto pudesse ter continuidade, 
sustentabilidade e interlocutores próximos para dar feedback sobre os cursos em 
andamento. 

Ao sermos procurados pela Dataprev, na época em que a empresa fazia o espelho 
do projeto que estava desenvolvendo, apontamos as dificuldades da plataforma 
tecnológica de Moçambique, pois a geração das tecnologias de educação a 
distância deixava muito a desejar. A Enap tinha o objetivo de fazer algumas 
atividades nesse sentido, mas encontrou dificuldade em levar a idéia adiante. 
Também é preciso salientar que muito já se evoluiu no país, por exemplo, com 
relação à internet. Em 2009, porém, não era possível fazer um programa de 
capacitação a distância utilizando tecnologia via internet. Talvez em uma nova 
oportunidade poderemos realizá-la.

Paulo Marques:

É importante dizer que foi oportuna a escolha de Moçambique porque se trata de um 
dos maiores parceiros de cooperação brasileira atualmente em projetos das mais 
diversas áreas. Além disso, há vários tipos de projetos que vão ser apresentados - 
trabalho, educação, saúde e previdência. Cada um tem sua própria história, mas 
todos têm como prioridade e diretriz o fortalecimento institucional do país. Sem 
sombra de dúvida, essa é a diretriz de cooperação técnica internacional brasileira, 
trabalhando junto, em cooperação horizontal, Sul-Sul.

Participo das missões desde a prospecção, por isso conheço um pouco o contexto 
do projeto. Na primeira missão de prospecção, queríamos conhecer o 
funcionamento do governo. Estamos falando do Instituto Superior de Administração 
Pública (Isap) que é uma escola nova, do governo moçambicano, com uma 
prioridade diferente da Escola Nacional de Administração Pública (Enap) . Existe 
uma deficiência muito grande de funcionários públicos na escolarização. A 
prioridade deles era terminar o nosso equivalente ao ensino fundamental, o ensino 
médio, graduação, pós-graduação e mestrado - que é tudo o que a Enap não faz. 

Esse foi o primeiro choque de diálogo em 2009. Fizemos questão de conhecer o 
funcionamento de um município, um distrito, um governo estadual e uma província. 
Além da forma como lidavam com a capacitação gerencial.

E o tema foi emergindo nesse período. Aquilo que inicialmente não era o tema principal 
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chamou a atenção deles e começou a aparecer durante as oportunidades de diálogo.

Naquele momento, orientamos que assunto principal do projeto deveria ser fruto de 
uma cooperação com o Ministério da Educação (Mec)  e não com a Enap, já que não 
temos essa competência no Brasil. Essa missão se aproximou do modelo que eles 
tinham constituído, assim fizemos uma agenda conjunta. 

Outro elemento importante de contexto é que a Enap corre o risco de ficar isolada 
das políticas públicas, se não mantiver um diálogo próximo dos órgãos públicos. 
Esse distanciamento é muito comum e o ISAP sofre disso também, pois tem uma 
dificuldade de diálogo grande. Já tentei incentivar várias vezes a aproximação com o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

No quarto curso de Planejamento Estratégico do Serviço Público, constatamos que 
existia outro movimento. O Ministério do Planejamento, da Planificação e da 
Secretaria de Finanças de Moçambique, copiava nossos modelos de Plano 
Plurianual (PPA) e orçamento público. Nós nos reunimos com funcionários da 
Marinha, que estavam há anos fazendo consultoria individual, e identificamos um 
processo interessante, com a aproximação deles para conhecer o modelo brasileiro.

Falamos sobre o curso de customização. Reunimos duas pessoas do Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que trabalhavam com a Enap no PPA. 
Trouxemos as duas secretarias que trabalhavam na sistematização, na organização 
do PPA e no sistema de orçamento. Foi muito fácil, porque eram brasileiros que 
conheciam o sistema. Elaboramos um programa do PPA pelo curso de 
planejamento estratégico e, durante a semana, formamos multiplicadores para 
continuar o processo de disseminação da metodologia. 

Foi uma tentativa de aproximação com o Isap, no diálogo com os outros ministérios. 
Naquela semana, criou-se um grande envolvimento. 

Os ritmos dos cursos devem ser muito pensados. Ocorre que a dinâmica das 
atividades em grupo é lenta e devemos checar se o entendimento está mesmo correto. 
As agendas também mudam muito, o que representa uma dificuldade para todos. 

Para se ter ideia, o curso de Elaboração e Gerenciamento de Projetos está na 
agenda dos facilitadores desde setembro do ano passado. E vem sendo adiado. O 
curso sobre o Papel do Gerente vai ser oferecido para todos os secretários 
permanentes dos distritos do país. Ao todo, são quatro turmas – o que exige uma 
logística  complexa já que temos que mandar professores a quatro cidades, 
simultaneamente. É preciso considerar as limitações orçamentárias que afetam 
aspectos como locomoção, hospedagem e alimentação para todas as pessoas. 

A cada curso, atividade ou evento realizado é aplicado um formulário de avaliação. O 
material gera um relatório de atividade e, com esse relatório, aprendemos algumas 
lições sobre parâmetros, professores, conteúdo, tempo, custo e perfil, entre outras. 
É feita uma aproximação com os facilitadores com o intuito de explicar o contexto do 
projeto do ponto de vista cultural: os cuidados em sala de aula e até com o uso de 
determinadas palavras

O dinamismo é o que mais desperta sua atenção. A metodologia que permite a 
exposição e o diálogo ao mesmo tempo é uma novidade. O método tem despertado 
a curiosidade de seus formadores que procuram sempre aprender mais sobre a 
didática e a construção de curso. Foi necessário readequar o horário, pois eles 
começam os cursos muito cedo, entre 7h e 8h, e não podem avançar além das 
15h30 . O intervalo de almoço também é bem menor.
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Luís Henrique D'Andrea:

Paulo Marques:

Luís Henrique  D'Andrea:

Os moçambicanos, sobretudo os servidores públicos, muitas vezes têm dois 
empregos. A média salarial no país varia de U$ 100 a U$ 200. E os nossos cursos 
começam tradicionalmente às 8h e terminam às 18h30. Foi um choque, mas 
fizemos uma revisão desses horários.

Dois ou três empregos, em média, somam 40 mil meticais por mês. Ou seja, U$ 1.300 
para três empregos, essa é a realidade das pessoas em Moçambique. A logística dos 
materiais do curso também precisa ser muito pensada. Na maioria das vezes, 
preferimos levar todo o material. Mesmo conferindo por telefone e e-mail, corremos o 
risco de chegar lá e não ter nada. Por isso, sempre levamos a caixa de material, as 
apostilas, os materiais fotocopiados.

Contamos com a embaixada brasileira também em Moçambique e com ABC, que 
nos ajuda nessa logística. Não preciso dizer que existe uma fragilidade institucional 
dos nossos parceiros e temos que contar com isso desde o momento do desenho do 
projeto. Temos que trabalhar com flexibilidade e calma. Sem desconsiderar as 
outras “n” instituições com o mesmo propósito. Moçambique tem em torno de 50% 
de seus ingressos públicos de doação. A presença de vários doadores de 
cooperação internacional tem que ser considerada no desenho do projeto, porque 
estamos concorrendo em termos práticos com outras fontes de cooperação.

Comentei sobre a fragilidade do gerenciamento de projetos e a questão do 
compromisso orçamentário. Ou seja, existe um orçamento previsto para aquele projeto, 
mas, no final, o manejo desse orçamento vai sendo levado ao longo do ano. Uma 
atividade pode ficar sem orçamento se ficar muito para o final do ano. Como já ocorreu.

A avaliação foi pensada ao longo do projeto e, agora, com a ABC, estamos 
considerando realizá-la no final do ano, com a contratação de um profissional para 
obter resultados de impacto. Tem que ser uma 
avaliação qualitativa, mas gostaríamos de ver alguns 
resultados gerados pelo projeto.

Todas as quintas-feiras, às 10h30, temos uma 
comunicação semanal com os moçambicanos. As 
coisas se perdem muito por falta de institucionalidade. 
O contato permanente é muito importante, sobretudo 
nos momentos em que não há atividade, porque você 
é lembrado por essa comunicação semanal. E no 
período de atividades, ela serve para dar os 
encaminhamentos necessários.

A palavra-chave para os projetos de cooperação Sul-
Sul é a flexibilidade em todos os sentidos. Paciência e 
flexibilidade, que podemos traduzir de várias formas. 
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Dataprev: Há alguma dimensão de Ensino a Distância nológico e seria solucionado em poucos anos.
(EAD)? Se não, vocês a imaginam dentro desse 

Universidade Aberta do Brasil (UAB): Posso adiantar contexto, da realidade que vocês estão vivenciando lá?
que houve um avanço significativo na criação dos 

Enap: Em 2009, fomos com a intenção de realizar Centros Provinciais de Tecnologia e na expansão da 
ensino a distância. Existem algumas modalidades de rede celular 3G. É muito expressiva a situação em 
ensino a distância e a nossa é via internet. Em 2009, não Moçambique em relação ao celular, a expansão da 
havia condições devido à infraestrutura, mas hoje pode unidade pedagógica, com vários centros espalhados, 
ser um pouco diferente. Temos uma segunda fase do também tem alimentado uma condição bastante 
projeto, em que o ensino a distância pode ser  incluído. E interessante. O único detalhe é que a capacidade do 
agora temos um teste com a divulgação que foi feita de link da rede é de 2 Mbps, e compartilhado. O sistema 
um dos cursos da Enap, de Gerenciamento de Projetos, de dedicação exclusiva vai até 10 Mbps, com 
que pode ser uma experiência de ensino  a distância. tecnologia TDM – e cara. A internet acessível à popu-
Temos sete matriculados. Em Maputo é mais tranquilo, lação é extremamente barata. Hoje, a maioria das 
mas a realidade das províncias é complicada. pessoas tem um modem e trabalha com o 3G. Outra 

coisa que impressiona é o número de usuários de 
Enap: Na missão de prospecção, este foi um tema bem notebook. E não somente em Maputo, mas também 
presente. Eles utilizam o EAD, mas com o material em Lichinga, Ampula, Pemba. Os resultados foram 
didático (impresso) levado para os distritos, uma impressionantes. Mas, não dá para aplicar o modelo 
metodologia que não utilizamos mais. de e-learning puro, que seria ideal para as 

particularidades de cada uma das províncias e nos Dataprev (plateia): Eles também têm um instituto 
distritos onde se oferece o curso. governamental de AED.

Enap: A Dataprev visitou o Instituto Nacional de Enap:  O  mais  incrível é que eles não se conheciam. O 
Educação a Distância na última missão, realizada em Economic Structural Adjustment Programme – 
maio e junho. Possui um projeto de criar uma rede com Programa de Ajuste Econômico (Esap) queria fazer 
todos os centros das universidades que trabalham com educação a distância mas não  conhecia o Centro de 
a educação a distância, para poder articular isso tudo. Educação a Distância de lá. Tentamos aproximá-los. O 

governo dizia que não tinha tecnologia, embora Ministério da Saúde: Vocês comentaram que há 
estivessem  criando  cerca de 20 centros  em  todo  o  formas de realizar as capacitações. Por exemplo, 
país. Da parte do governo, eles diziam  que  era  im- contratando facilitadores, apoiadores no mercado ou 
possível utilizar a internet devido à ausência de então colaboradores do próprio governo. Além dessa 
infraestrutura. Já do ponto de vista dos centros, eles modalidade, foi citado que Moçambique contrata 
diziam outra coisa. Agora abrimos vagas nos nossos brasileiros que conhecem determinado tema para 
cursos, fora do projeto, para que os interessados desenvolver a sua capacidade institucional. Isso é algo 
pudessem se inscrever. Dos países Países Africanos de que vemos também no campo da saúde, principal-
Língua Oficial Portuguesa (Palops), tivemos 263 mente com algumas sociedades privadas. Em um 
inscrições  para  30  vagas. modelo de saúde pública, como o brasileiro, gratuito, 

muitas vezes há um choque. Queria saber a opinião de Enap: Convidamos especificamente Moçambique. O  
vocês sobre isso e sobre o perigo de haver uma Instituto Superior de Administração Pública (Isap) nos 
terceirização da cooperação. Moçambique contrata indicou sete pessoas que foram matriculadas. Tivemos 
brasileiros fora da sua capacidade institucional. O uma ótima demanda de Cabo Verde. De 260, creio que 
quanto desse investimento reverte realmente para o 220 tentativas de inscrições vieram de Cabo Verde, mas 
país? O quanto há de  ressignificação local e neces-também houve de Guiné, São Tomé e Príncipe, Angola.
sidade de adaptações ?

Enap : Se olharmos na capital e nos grandes centros, 
Enap: Um dos princípios ou práticas da cooperação pessoas já fazem cursos a distância espontaneamente 
brasileira é trabalhar com instituições públicas; é um com a Itália, com Portugal, principalmente de pós-
diferencial da cooperação brasileira. É óbvio que esse graduação. Com relação aos distritos e províncias, 
princípio tem seus limites. Na própria Enap, que é uma deveríamos fazer novo diagnóstico para ver se a situação 
instituição pequena, muitas vezes não temos potencial mudou. Levamos o problema à ministra da época e tive-
para atender a todas as demandas. Mas contamos mos como resposta que se tratava de um problema tec-

Fórum de TIC Dataprev 11Cooperação Internacional

DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados Luís Henrique D’Andrea Paulo Marques

Cooperação Sul-Sul: a experiência da Enap no apoio ao desenvolvimento gerencial do Governo de Moçambique



com colaboradores, muitos que já trabalharam na Agência Brasileira de Cooperação (ABC): Cabe 
instituição ou trabalham na metodologia da escola. destacar que o projeto com a Enap é um projeto bem 
Não falam pelo governo e recebem nosso diferente de todos os outros que estão aqui. Com a 
acompanhamento. Desde o princípio, foi combinado escola, a demanda de Moçambique ficou muito clara, 
com a ABC que  sempre existiria um funcionário da pois queriam a aproximação com a instituição. Como a 
escola junto ao nosso facilitador. Eles fazem toda a Enap não tem corpo de funcionários, a ABC não poderia 
preparação da sala para que o curso comece no contratá-los, a não ser por meio de uma licitação. 
horário e não falte nada. As teleconferências são Então, fizemos um destaque orçamentário, e esses 
semanais, com mais de uma na última semana do professores foram contratados com base na lei. Sobre a 
curso, além da troca de e-mails. O facilitador chega no fragilidade da cooperação brasileira, o aporte de 
domingo e já tem a sala pronta. Algumas vezes é do recursos humanos na cooperação já foi verificado no 
próprio governo brasileiro, mas ele nunca vai sozinho. projeto da previdência e em todos os outros. O mais 
A contratação por Moçambique, contudo, foge à gover- importante é você ter alguém no país. Só que muitas 
nabilidade. Muitas vezes esses consultores são vezes isso não é viável. No caso da Enap, como não há 
contratados por órgãos externos e os moçambicanos  um funcionário destacado, eles contratam. A garantia 
perdem a administração do trabalho. Eles gostaram da transferência de tecnologia com funcionários 
muito de ver a Enap frente ao governo brasileiro, pois brasileiros deve se tornar mais difícil a cada dia. A ABC 
assim se sentem mais seguros. tem um corpo de funcionários contratados pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
Enap: A questão da contratação local foge totalmente (PNUD). Tentamos um corpo de funcionários pelo 
ao projeto. Discutimos como se o governo serviço exterior e não conseguimos, dada à 
moçambicano estivesse falando conosco, falando em instabilidade. Há várias questões abordadas, várias 
nome deles. Agora, aqui no Brasil, não mudamos a propostas levantadas para institucionalização da 
nossa sistemática de trabalho para Moçambique. In- cooperação prestada. A cooperação Sul-Sul horizontal 
corporamos dentro do nosso processo de trabalho o está ganhando respeito fora do Brasil. Como retorno, 
Projeto Moçambique. A Enap não conta com quadro de temos que cumprir tudo com rigor. Verificamos sempre 
professores próprios, diferente da Fundação Oswaldo isso em nossos projetos, seja no Ministério do Trabalho, 
Cruz (Fiocruz) e de outras instituições que têm no seu Previdência, Dataprev, Enap. E a demanda continua.
corpo funcional todo o quadro de professores. O De-
creto nº 6.114, de 15 de maio de 2007, permite aos 
servidores públicos trabalharem para a Enap re-
cebendo 240 horas por ano. Quando forem para 
Moçambique, serão contratados da mesma forma. Por 
isso, podemos contar com profissionais do Ipea, 
Ministério do Planejamento e de outros ministérios. 
Como nossa primeira missão é fazer as capacitações 
dos servidores públicos federais, contamos com esses 
colaboradores dos ministérios e com pessoas do 
mercado. Recrutamos, fazemos legibilidade e 
contratamos. Fazemos o mesmo para Moçambique. 
Se o servidor não estiver disponível naquele momento 
e sim um consultor no mercado, ele vai. Inicialmente, 
tivemos um problema jurídico de interpretação e 
estamos fazendo a mesma cobertura legal de 
contratação que fazemos para capacitação dos 
servidores públicos. Até agora, não tivemos nenhum 
questionamento jurídico da legalidade desse tipo de 
contratação. E assim funciona para todas as escolas 
de governo - Enap, Rio Branco, etc. Portanto, esse 
processo denominado terceir ização não é  
considerado por nós, pois fazemos a capacitação dos 
servidores públicos federais. Recentemente, tivemos 
bastante demanda do Instituto Nacional do Seguro 
Social (INSS). E a contratação dos professores se deu 
da mesma forma. 

DEBATE
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Tatiana Alencar:

O Ministério da Saúde acompanha o projeto de cooperação Sul-Sul especialmente 
no continente africano. A iniciativa do Fórum de TIC da Dataprev vai ao encontro do 
grupo temático de cooperação internacional em saúde, criado recentemente no 
âmbito do Ministério, para propiciar o diálogo entre os projetos, combinando, se 
possível, as ações. 

O objetivo do grupo temático é articular as ações de cooperação internacional. 
Dentre as atividades, houve recentemente uma reunião de coordenação Brasil-
Moçambique, na área da saúde, em que se reuniram todas as pessoas que estavam 
executando ações para que cada um fizesse um breve resumo dos projetos.

O encontro ocorreu em 2010 e a palestra vai mostrar um pouco de seus objetivos. O 
número de projetos em Moçambique é muito grande, tendo como referência apenas 
os da área de saúde. Um exemplo é o caso da construção da fábrica de 
antirretrovirais, iniciativa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A área da saúde 
agrega muitas instituições, tais como: Fiocruz, Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa)  e universidades federais. A Agência Brasileira de Cooperação 
(ABC) também participa das reuniões. 

Marina Caixeta:

A cooperação na área de saúde entre Brasil e Moçambique tem sido bem diversa: 
alimentação e nutrição, educação em saúde, regulação de medicamentos junto à 
Anvisa, produção dos medicamentos, controle do câncer, terapia comunitária e 
saúde bucal. Tanto que foi apontada a necessidade de criar uma representação da 
Fiocruz na África. O escritório está sediado no Centro Cultural Brasil-Moçambique e, 
no momento, trabalha-se para obter todas as regularizações. A Fiocruz está 
ajudando muito em outros projetos e é um elo 
fundamental com outras instituições. Ela tem 
estabelecido bons contatos com o governo de 
Moçambique, especialmente com o Ministério da Saúde.

Pode-se dizer que os marcos legais, os instrumentos 
políticos e jurídicos, que embasam a relação do Brasil 
com Moçambique na área da saúde, começaram com o 
Acordo Geral de Cooperação de 1981. Depois, há o 
registro de outros dois protocolos de intenções firmados 
pelos países. O primeiro, em 2001, na área de 
cooperação técnica e na área de saúde como um todo. O 
segundo, em 2003, é um protocolo de intenções sobre 
cooperação científica e tecnológica. 
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Cooperação técnica em saúde 
Brasil/Moçambique

Tatianna Meireles Dantas de Alencar¹

MarinaCaixeta²

Assessoria de Assuntos Internacionais em Saúde - Ministério da Saúde

¹ Integrou as equipes de trabalho da Assessoria de Assuntos Internacionais do Ministério da Saúde 
(Aisa/MS), do Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) e da Assessoria de Cooperação 
Internacional em DST/Aids (SVS/MS), locais onde trabalhou com Cooperação Sul-Sul. Atualmente é 
servidora pública da carreira de analista de políticas sociais, lotada no Ministério da Saúde.

²  Não disponível.
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Sobre a fábrica de antirretrovirais, a Lei nº 12.117 de 2009 previu a doação de R$ 3 
milhões para a primeira fase de instalação. No entanto, o suporte humano tem sido 
maior do que o financeiro, pois profissionais brasileiros estão constantemente 
presentes no local e integram o Conselho Diretor da fábrica, juntamente com os 
moçambicanos – até que se transfira totalmente a gestão da fábrica para o governo.

Dentre todos os projetos de cooperação Sul-Sul, há 84 na 
América Latina e Caribe. Na África, 48, e na Ásia, oito. No 
caso da Ásia, são atividades isoladas porque ainda não 
existe acordo de cooperação básico. Dentre os da África, 
há grandes projetos estruturantes, em que se percebe a 
diferença entre África e América Latina. As ações de 
grande vulto estão na África.

Dos projetos da região do continente africano, que são 
acompanhados pelo Ministério da Saúde, 33 estão na 
África lusófona (países de língua portuguesa), sete na 
África anglófona (países com inglês como língua 
materna) e oito na África francófona (países com o 
francês como língua materna). Nesses números, além 
dos projetos em execução, estão contabilizados aqueles em negociação e alguns que 
já foram concluídos, mas que continuam na pauta dos projetos de cooperação.No 
grupo dos países africanos de língua portuguesa, Moçambique conta com 12 
projetos, o maior número da África. Angola tem sete, Cabo Verde, quatro, Guiné 
Bissau, cinco e São Tomé e Príncipe, três projetos.

O Programa de Cooperação Internacional do Ministério 
da Saúde em HIV/Aids, denominado Laços Sul-Sul, já 
foi concluído. Ele tinha o componente bem horizontal, 
de apoiar o fortalecimento da resposta nacional de 
HIV/Aids de Moçambique com o foco na gestão de 
logística, insumos estratégicos, monitoramento e 
avaliação, mobilização da sociedade civil, comunicação 
social, além de prever a doação de alguns 
medicamentos antirretrovirais pelo governo brasileiro.

A fábrica de antirretrovirais está na segunda etapa, a de 
implantação. Já foram identificados todos os 
componentes que seriam necessários para a sua 
construção. O projeto prevê, ainda, a produção de 
medicamentos antirretrovirais, além da capacitação e 
tecnologia para produção de medicamentos, construção fabril, técnicas laboratoriais 
e de gestão, de forma a capacitar todo o corpo técnico e gerencial. 

O trabalho é realizado com cerca de 30 moçambicanos. O comitê diretivo é formado 
por vários institutos e está dentro do Instituto de Gerenciamento de Parcerias, do 
governo moçambicano, que é a contraparte do Brasil para assuntos da fábrica.

Relacionados à política nacional de saúde oral, há dois projetos. Um, focado em 
pesquisa epidemiológica, com o intuito de contribuir para levantar dados e fazer 
levantamentos nacionais, pois uma das grandes dificuldades encontradas é 
conseguir fazer levantamentos, direcionar pessoas, mobilizar as equipes deles para 
fazer esse trabalho. O outro é voltado a laboratório de prótese dentária.

Cooperação técnica em saúde Brasil/Moçambique
Tatianna Meireles Dantas de Alencar
Marina Caixeta
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Em fase de execução, encontra-se o projeto piloto de terapia comunitária. É dire-
cionado a multiplicadores em terapia comunitária. O conceito é de um médico do 
Ceará e consiste em  fortalecer a população local para lidar com os seus desafios 
diários. Enfatiza tratamentos pessoais, de experiências pessoais relacionadas à saúde 
pública, de como são atendidos e vivenciados os seus próprios problemas. O projeto é 
descentralizado para as províncias e tem sido uma experiência bem interessante.

Já na etapa do relatório final de avaliação, encontra-se um projeto voltado ao 
fortalecimento do órgão regulador moçambicano no setor farmacêutico. No Brasil, a 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) é quem o executa. Durante a 
missão de avaliação, a instituição relatou que ganhou um pouco mais de autonomia 
dentro da estrutura dos órgãos de saúde de Moçambique. 

É importante ressaltar que o projeto contou com nove linhas de ação. Trabalhou 
muito estrutura organizacional, registro de medicamentos, inspeção farmacêutica, 
regulação econômica, controle laboratorial da qualidade dos medicamentos, 
combate à falsificação, pesquisas clínicas, regulação pós-comercialização e 
farmacovigilância. Contou com ações bastante estruturantes. 

A Anvisa foi bastante ambiciosa nesse projeto porque conseguiu abordar muitas 
temáticas. Trata-se de um projeto com três subprojetos (programa de saúde infantil, 
reprodutiva e do adolescente). O primeiro previa a criação de um banco de leite 
humano e a capacitação dos funcionários. O segundo priorizava telessaúde, 
biblioteca virtual e ensino a distância. O terceiro, que está em negociação, é no 
sentido de fortalecer as ações de enfermagem e clínica de atenção à saúde materna 
e neonatal, além da promoção da saúde do adolescente

Também em fase de execução estão ações de prevenção e controle do câncer. Esse 
projeto prevê, entre outras iniciativas, o rastreamento do câncer de mama e do colo 
de útero e a formação de profissionais de oncologia com direito à capacitação no 
Instituto Nacional do Câncer (Inca), no Brasil. 

Um dos projetos que está em negociação, que tem sido um grande desafio, é o de 
fortalecimento ao combate da epidemia do HIV/Aids. Seu acompanhamento é feito 
desde 2009 e conta com negociação com a United States Agency for International 
Development (USAID) e do Centers for Disease Control and Prevention (CDC), do 
governo norte-americano. Possui quatro linhas de ação e conta com várias 
instituições envolvidas na execução da gestão de logística, de insumos estratégicos, 
do componente de monitoramento e avaliação, além de fortalecer o diálogo entre 
governo e sociedade civil.

As percepções a respeito das cooperações foram enfatizadas e ratificadas na última 
missão de avaliação do projeto da Anvisa. E muitas delas foram mencionadas pela 
Escola Nacional de Administração Pública (Enap). Há muito para ser compartilhado, 
como soluções, problemas e desafios. Muitas vezes, o lado bom da cooperação são 
as trocas de experiência. 

Graças a recursos de informática, como a internet, a disponibilidade por e-mail é de 24 
horas. Especificamente no projeto da Anvisa, o acesso às pessoas foi disponibilizado, 
não só presencialmente, mas a qualquer momento por e-mail. Consideramos pontos 
positivos o caráter prático das formações, as capacitações presenciais sempre com 
base no diálogo. Aliás, o estabelecimento do diálogo permanente é que tem suscitado 
a reflexão, já que não é intenção do Brasil impor nada. 
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A facilidade da comunicação pelo uso da língua portuguesa também foi vista como 
positiva. No entanto, há sempre dois lados. A língua portuguesa facilita em uma 
capacitação sobre determinado equipamento laboratorial. Quando o diálogo é com o 
usuário ou profissionais de saúde que estão na ponta, nos postos de saúde, já não 
ocorre o mesmo. Eles falam português com os brancos e com os estrangeiros, o 
português é a segunda língua das pessoas. No caso das províncias, isso dificulta.

Marina Caixeta:

A cooperação prioriza a formação de multiplicadores. 
É interessante o relato das pessoas que participam 
das capacitações. Os cursos ocorrem nas próprias 
instituições e o número de participantes é limitado, 
por isso fica sempre a cobrança, no bom sentido, para 
que os participantes multipliquem o conhecimento. A 
metodologia mostrou ser eficiente no projeto da 
Anvisa. Eles relatam que todas as vezes em que 
chegavam às suas instituições, havia o momento de 
transferência de conhecimento e de diálogo com as 
pessoas que não participaram da capacitação.

São muitos os desafios e as dificuldades, começando 
pelas diferenças e não equivalências acadêmicas. 
Muitos são destacados para as capacitações com o 
pressuposto de que já possuem determinados 
conhecimentos. Durante as atividades, constata-se que a formação acadêmica 
deles tem outro rumo. Em outros casos, a deles contempla coisas que a brasileira 
não contempla. Não dá para fazer a correspondência exata e, durante o projeto, é 
necessário adaptar as atividades.

Outros problemas identificados foram: inclusão de mais cursos profissionalizantes 
para possibilitar o diálogo sobre determinados assuntos; mudanças de políticas 
institucionais responsáveis pela perda de projetos inteiros e de anos de diálogo; 
cooperação por conta de mudanças de governo e, consequentemente, da insti-
tuição, do gestor e da pessoa à frente do projeto; contratação de serviços no interior, 
muitas vezes sob responsabilidade do governo moçambicano, sem coseguir 
cumprir a execução.

São pontos difíceis para eles, e para o Brasil também, mas, de forma geral, avanços 
no processo de cooperação conjunta com a ABC são percebidos.

Tatiana Alencar: 

Também é preciso considerar a cultura. Existem muitas coisas em comum com a 
brasileira: prioridades e hierarquias, por exemplo. Não há como fugir disso. É 
preciso trabalhar com ela e para ela, e não contra. 
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A experiência do Serpro nas ações de cooperações 
internacionais vem desde 2003. Principalmente com 
os países africanos. Suas ações estão alinhadas a um 
projeto de governo com foco na informação e na 
educação, para propiciar conhecimento ou 
capacitação e com a preocupação de contribuir para o 
desenvolvimento da comunidade e não apenas de 
transferir tecnologia ou equipamentos.

Relataremos na palestra um pouco do entendimento do 
que é a cooperação técnica. Abordaremos os objetivos 
do Serpro nesse trabalho, os conteúdos, as experiências 
de ações de cooperação internacional, os próximos 
passos e a identificação de pontos de melhoria. 

A informação técnica está em harmonia com o 
entendimento da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), entidade com a qual 
temos parceria e que constitui importante instrumento de desenvolvimento, 
auxiliando o país a desenvolver mudanças estruturais nos seus sistemas produtivos 
como forma de superar restrições que evitem seu crescimento.

A ABC é a interlocutora do Serpro nesse processo. Tem como atribuição negociar, 
coordenar, implementar e acompanhar os programas e projetos brasileiros de 
cooperação técnica. E foi aí que começou a experiência do desenvolvimento de 
projetos ou programas que têm por base os acordos firmados pelo Brasil com outros 
países. Alguns países solicitam seus projetos à ABC e ela, no que diz respeito ao 
Serpro, é responsável por demandar a implementação do projeto ou do programa. 

O objetivo do Serpro é estar nas políticas e diretrizes governamentais do Brasil na 
cooperação com países amigos, sempre com foco na cooperação horizontal. Ou 
seja, colaborando com outros países em desenvolvimento.

Um bom exemplo é a disponibilização de conteúdos livres que possam ser 
distribuídos, ajustados e evoluídos. São conteúdos livres e adaptados à realidade 
de cada país. O Serpro também injetou dez cursos, já licenciados, para 
disponibilizar um termo de propriedade intelectual a esses ambientes nesses 
países. O conteúdo contempla tradução e programação orientada a objetos, 
administração de tempo, correio Expresso, tradução e gerência de projetos, 
tradução em linguagem Java, PHP, Mozilla Firefox, desenvolvimento da informática. 
Vale ressaltar que esses são conteúdos já estão sendo liberados.

Eunides Maria Leite Chaves¹

Paulo Pastore²

Coordenadora da Universidade Corporativa do Serpro

Coordenador da Escola Tecnológica da Universidade do Serpro

As experiências de cooperação internacional do 
Serpro no eixo da educação

¹ Conselheira do Conselho Deliberativo do Fundo de Pensão – Serpros e Coordenadora da Universidade 
Corporativa do Serpro. É professora do curso de Pós-graduação de Gestão de Pessoas da Uneb-DF, 
conteudista e tutora do Programa de Desenvolvimento Gerencial, na modalidade a distância, da Escola de 
Educação Fazendária (Esaf). Graduou-se em Assistência Social, com pós-graduação em Gestão de Pessoas 
e Gestão do Conhecimento.

² Coordenador da Escola Tecnológica da Universidade do Serpro (Serviço Federal de Processamento de 
Dados), atua na construção de estratégias para promover o uso e o desenvolvimento de tecnologias livres e 
padrões abertos para o Serpro e para outras instâncias do governo brasileiro. Possui graduação em 
Engenharia e Mecatrônica pela Universidade de Brasília, com pós-graduação na mesma instituição em 
Desenvolvimento de Sistemas Orientados a Objetos, e mestrado no Programa de Software Livre da 
Universidade Aberta da Catalunha, na Espanha.
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Outros cursos estão em fase de adequação para licenciamento em Creative 
Commons. Isso quer dizer que o processo de liberação está sendo finalizado. Não é 
uma coisa que vai demorar muito, mas ainda é preciso disponibilizar o BrOffice 3.1, 
o Ubuntu, a capacitação de tutores para Educação a Distância (EAD), ética na escola 
pública, primeiro emprego, sensibilização para uso de software livre, digitação, 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCPIP) e Linux, entre alguns outros. 
Os conteúdos visam à preparação de um ambiente para a EAD.

Estou aqui representando a Universidade do Serpro. E lá temos duas escolas: a 
Tecnológica e a Institucional, cujos coordenadores são Paulo Pastore e Ângela 
Coelho, respectivamente.

Paulo Pastore:

A Escola Tecnológica oferece alguns cursos de tecnologia e outros voltados para a 
área social, que já estão disponibilizados e em fase de adequação. O Serpro conta 
com a Coordenação de Responsabilidade Social, que demanda à universidade a 
criação de conteúdos de inclusão. Vale destacar que, 
nesse caso, não se trata especificamente de inclusão 
digital. O leque é mais amplo: inclusão do primeiro 
emprego, curso de português, matemática, digitação.

Eunides Maria Leite Chaves:

Os outros conteúdos estão em processo de liberação. 
Na realidade, temos hoje 53 conteúdos. Alguns deles 
ainda não conseguimos liberar. Seja por questão de 
propriedade do cliente ou por estar em um nível 
técnico elevado – o que faz com que não seja útil 
colocar como objeto de discussão na comunidade. 

Sobre as experiências em ações de cooperação, o 
Serpro conta com a instalação de telecentros para 20 
computadores na base do Exército brasileiro no Haiti. 
O objetivo foi contemplar os militares que estavam 
servindo ao país. A iniciativa não se restringiu à doação dos computadores. Também 
incluiu conteúdo de capacitação para operação das estações de trabalho. Os 
agentes envolvidos eram: ABC, Ministério das Relações Exteriores (MRE), 
Aeronáutica, Exército, Serpro e embaixada brasileira.

O fluxo se dá da seguinte forma: o Serpro monta um acordo de cooperação e esse 
acordo é feito com a ABC e com os demais órgãos e países. No caso relatado, foram 
envolvidos três técnicos da empresa especificamente para essa missão. Um fato 
interessante: o telecentro foi um dos únicos centros de comunicação que se 
manteve operante após o grande terremoto no Haiti. Ele foi extremamente útil como 
um veículo de comunicação para os haitianos.

Em Guiné-Bissau, o Serpro contou com um acordo de cooperação de 2009 a 2011, 
com a instalação de um telecentro com 17 estações de trabalho na embaixada 
brasileira; instalação de um servidor Moodle e disponibilização de dez cursos a 
distância para o telecentro – cujo conteúdo estava com a licença liberada, 
capacitação de técnicos locais em software para atuarem como disseminadores – 
já que trabalhariam no ambiente Moodle e estudo para instalação de outros dois 
telecentros no Senai e no Centro Cultural Brasil e Guiné-Bissau (CCBGB).

Os agentes seriam o governo de Guiné-Bissau o Centro Cultural de Guiné-Bissau, o 
Serpro, a embaixada brasileira, a ABC, a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e a Fundação Gol de Letra. Foram quatro 
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técnicos da empresa envolvidos. A instalação dos dois telecentros tem previsão 
para novembro e janeiro de 2012, respectivamente. Dois já foram instalados e 
outros dois estão em processo.

No Paraguai, o acordo de cooperação se deu de 2008 a 2011. Destinou-se à 
capacitação presencial de técnicos paraguaios em 
software livres, com foco no Expresso e no Educar. Os 
agentes foram a ABC, o MRE, o Serpro, a embaixada 
brasileira, a Cobra Tecnologia e Companhia de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná 
(Celepar). Os agentes foram a Casa Civil, o Ministério 
da Educação e o Banco de Crédito Agrícola. Cinco 
técnicos do Serpro foram envolvidos na missão. E o 
Expresso foi implantado no Gabinete Civil da Educação 
e traduzido para o espanhol para correio eletrônico de 
algumas prefeituras do país. 

Os próximos passos são a capacitação Universidade 
Aberta do Brasil (UAB), desenvolvimento Java 
utilizando Demoiselle - que é conhecimento também 
restrito ao Serpro,  capacitação presencial e 
administração dos servidores em Linux.

Em Cuba, o acordo foi de 2006 a 2011. Consistiu na 
instalação de três telecentros (com 22 computadores), 
capacitação de técnicos de três órgãos públicos 
cubanos para apoiar a montagem dos telecentros em 
tecnologia livres com ambiente gráfico, suíte de 
escritórios livres, servidores, redes livres e 
disponibilização de conteúdo EAD. Além da assinatura 
de acordo para implantação de centro de dados para 
capacitação de software livre em 2009. Os agentes 
foram: ABC, Serpro, embaixada brasileira e Aero-
náutica e, em Cuba, o Ministério da Indústria Sídero-
Mecânico e a Biblioteca.

Em Cabo Verde, a missão ocorreu de 2004 a 2011. 
Envolveu a instalação de dois telecentros na Biblioteca 
Nacional e a reestruturação do telecentro da Praia, que 
havia sido implantado em 2004. Também ocorreram 
cursos de capacitação dos técnicos da biblioteca em 
softwares livres como o Genoma e o BrOffice, na-
vegador Firefox e outras ferramentas de produ-tividade 
e a capacitação dos funcionários do Núcleo 
Educacional da Sociedade de Informação de Cabo 
Verde em software livre e com acesso aos cursos EAD 
do Serpro. A Biblioteca Nacional de Cabo Verde, o 
Ministério de Negócios Estrangeiros e de Cooperação e 
Ministério de Saúde de Cabo Verde foram os agentes do 
país. No Brasil, participaram: ABC, Serpro, embaixada 
brasileira e o Centro Cultural Brasil - Cabo Verde. Foram 
envolvidos nessa missão três técnicos da Casa. 

Em Moçambique, os primeiros passos estão sendo 
dados com o apoio remoto à instalação do ambiente, 
aprendizado a distância em Moodle no Instituto 
Superior de Administração Pública de Moçambique. 
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Investir no Moodle faz com que, mesmo a distância, eles possam produzir o próprio 
conteúdo de capacitação, compartilhar conteúdos educacionais, como a introdução 
à programação orientada a objetos. O PHP5 (Hypertext Preprocessor – 
Preprocessador de hipertexto), introdução à linguagem Java, também são conteúdo 
compartilhados em termos de formação. Serpro, ABC, Embaixada Brasileira são os 
agentes. Para o trabalho, foram destacados dois técnicos do Serpro. 

Em São Tomé e Príncipe, inicialmente, instalamos um telecentro com 20 
equipamentos. O país teve um problema com a parte de internet. Por isso, no 
momento, esse telecentro está com a atividade suspensa em função da rede de 
banda larga da cidade. O projeto também inclui a implementação das redes locais 
sem fio nos órgãos do Poder Executivo; o treinamento da equipe de São Tomé para 
sua manutenção; implementação do Data centro e capacitação de diversos 
software livres, como o GN1 Linux, ASKL, Open, Portfix,  Expresso. Além de atuar 
especificamente na implantação da infraestrutura de ticket para a prevenção e 
controle da malária e outras doenças. 

Agentes envolvidos: Instituto de Elevação e Conhecimento do Governo São Tomé e 
Príncipe e diversos Ministérios relacionados ao assunto. No Brasil: ABC, Serpro e a 
embaixada brasileira. Foram seis técnicos do Serpro envolvidos. 

Com a experiência em cooperação internacional, foi identificada a necessidade de 
um relacionamento mais estreito com a ABC, não só atendendo às demandas dos 
projetos que ela recebe, mas para saber como está o andamento de cada um dos 
projetos em cada país. É importante ter o feedback de como as aplicabilidades 
impactam na sociedade, já que o Serpro é um intermediário e a ABC é a responsável 
pelo monitoramento. A proposta é criar uma temática de retorno para ver a 
aplicabilidade e a efetividade do investimento. 

No momento, o Serpro trabalha na estruturação de um programa de intercâmbio 
com alunos estrangeiros, por meio de convênio com as universidades federais. A 
ideia é deslocar os colegas do Serpro a esses países. E da mesma forma, recebê-los 
para que possam conhecer a experiência na área de tecnologia dentro da empresa. 

Paulo Pastore: 

Foca-se muito no Moodle. O Serpro é o maior provedor de educação a distância na 
plataforma Moodle na América Latina. São mais de 100 mil alunos cadastrados. E 
para os países que têm acesso um pouco mais fácil à internet, é possível acessar 
diretamente os nossos ambientes. Mesmo para aqueles que não têm – como é o 
caso de São Tomé, Cabo Verde e Cuba – instalamos e ensinamos a instalá-lo como 
ferramenta de ensino a distância em um telecentro, por exemplo. Depois 
ensinamos a instalar os cursos. Enviamos o arquivo de um curso e eles instalam e 
disponibilizam para os cidadãos. É uma maneira bastante prática.

Com relação à cooperação, temos atuado com bastante afinidade com a ABC. Mas 
realmente sentimos falta de retorno sobre o que o trabalho realizado tem agregado 
à sociedade. Estudamos uma maneira de ter tal retorno sistematizado. Muitas 
vezes o técnico vai e ensina a instalar determinado software e dá o e-mail dele. 
Caracteriza um contato pessoal. Daí a necessidade de se institucionalizar os 
processos para que o conhecimento não se perca com o tempo.
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Dataprev: Na verdade não seria nem uma pergunta. Já projetos. E complementaridade. Temos alguns pro-
conheço um pouco do trabalho do Serpro. Tive a jetos que naturalmente completam uns aos outros. E 
oportunidade de trabalhar durante dois anos lá. Mas ensino a distância é uma atividade que tem muito a ver 
acho bastante pertinente a preocupação da avaliação. com vários outros projetos.
Porque um projeto maior, inclusive o de modernização do 

Depois desse teste, com a plataforma e todos os INSS de Moçambique pela Dataprev, prevê alguns mo-
demais investimentos que estão sendo feitos lá, mentos de avaliação. Mas, realmente, cada projeto me 
teremos condições de apoiar vários outros projetos. parece que tem um tipo de avaliação específica. Seria in-
Acho que o Serpro pode ser um aliado importantíssimo teressante se pudéssemos criar um canal de troca de 
nessa direção. Outra carência em Moçambique, é a projetos. Um fórum para trocar experiências e aproveitar.
falta da avaliação do resultado dos projetos, do 

A Enap falou do Moodle também como ambiente de impacto sobre a sociedade no que se refere àquilo que 
educação a distância e não sabíamos. E eles tra- desenvolvemos. Temos tido pouca comparação 
balham justamente com o Isap: também não sabíamos desses resultados. Sabemos de depoimentos de 
que o Serpro havia estado lá para instalar o ambiente e pessoas que chegam até nós. Há pouca sis-
treinar algumas pessoas. Essas informações são fun- tematização dessas informações por meio de um pro-
damentais e realmente saibamos como as coisas cesso de avaliação melhor estruturado. Acredito 
estão acontecendo, para não duplicarmos esforços e também que o Serpro possa nos ajudar com isso no 
aproveitarmos melhor os recursos. futuro próximo.

Serpro (Eunides Maria Leite Chaves): No nosso am- Dataprev: Os projetos preveem uma etapa de avaliação. 
biente Moodle, hospedamos a escola da Enap, como Mas entendo que a necessidade seja de uma avaliação 
tem a da Isap, da ASTN, do Denit. Temos sete clientes que vai além do ponto final do projeto, cujos resultados 
públicos, que hospedam seu ambiente a distância na se dão a médio e longo prazos, depois do encerra-
universidade, no ambiente Moodle do Serpro. Somos mento de um projeto. Sua evolução, por exemplo, na for-
os maiores provedores em função da capacidade que mação dos alunos ou mesmo em uma comunidade que 
temos de manter esses usuários si-multâneos. Isso recebe algum projeto de aleitamento ou coisa do tipo e 
nos ajuda a lidar inclusive com experiências externas. quais os indicadores. Se isso realmente foi absorvido 
A Enap é um bom parceiro nesse programa. por aquela comunidade, se teve consequências 

posteriores, o saldo de uma cooperação.
Serpro (Paulo Pastore): Só uma correção. Em 
Moçambique, não fomos até lá. Não sei se foi por Ministério da Previdência: Temos um processo de 
dificuldade de internet, mas os cursos foram por modernização do INSS de Moçambique, que é 
malote do Itamaraty. conduzido pelo Ministério da Previdência, INSS e 

Dataprev. Envolve vários temas relacionados à 
Dataprev: Não houve então capacitação de pessoas pa- tecnologia, principalmente na área de capacitação, de 
ra utilização das plataformas? A capacitação foi remota? software e ferramentas. Dentro do Projeto de 

Cooperação, gostaria de saber como o Serpro pode Serpro (Paulo Pastore): Foi remota.
apoiar a capacitação. Como poderia ser essa conexão, 

Serpro (Eunides Maria Leite Chaves): O conteúdo foi já que temos a demanda identificada e o conhecimento 
transmitido remotamente. de que o Serpro já desenvolve algo nesse sentido? 

Como seria essa formalização? Na verdade, que tipo de ABC: Fico satisfeito que haja alguma incursão por 
passo deveria ser dado? Temos dificuldade desse Moçambique. Não sabia que existia. Foi uma surpresa 
contato permanente com Moçambique evidentemente para mim. Sou o coordenador dos projetos de 
pelo distanciamento geográfico. Não temos como estar cooperação naquele país. Então fico feliz que o Serpro 
lá o tempo todo e sempre se fala muito em video-esteja, mesmo que remotamente, acessando Mo-
conferência, mas pouco se avançou. O que vi da Enap é çambique. Nós temos 40 projetos aproximadamente 
uma teleconferência que ocorre semanalmente. no país. E o grande interesse da embaixada e da ABC é 
Gostaria de saber como o Serpro poderia auxiliar nesse promover sinergia entre esses projetos. Não queremos 
ponto ou se pensa na criação de um centro de aumentar o número de projetos, queremos pelo 
videoconferência moçambicano institucionalizado, em contrário, até reduzir. Esse é o desejo da embaixada e 
que o Brasil possa participar para contato permanente. nosso, que haja mais sinergia e integração entre 
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Temos muita dificuldade em dar continuidade a para o ambiente de trabalho produtivo, na qual o 
algumas atividades, via e-mail ou telefone. Sebrae tem um desafio grande. E o Serpro quer 

colaborar porque temos conteúdo em ticket e  eles têm 
Serpro (Paulo Pastore): No Serpro, temos conteúdo em gestão. Os Correios também têm 
especialistas na montagem de ambientes de preparação para mão de obra inicial. A Caixa 
videoconferência de software livre. Talvez fosse o caso Econômica tem uma diversidade de conteúdos que 
de se estudar algum projeto nesse sentido. Lógico que podemos compartilhar. Tem muita coisa em 
vai depender da disponibilidade de banda larga. É o construção. Então há possibilidades sim. 
ponto é incontornável.

Estamos abrindo esse leque. Até porque o 
UAB: Na verdade, tudo tem um preço. Nada é impossível: conhecimento é de todos. A nossa mãe é a sociedade. 
se houver quem esteja disposto a pagar 10 mil dólares É quem nos paga. Sempre falamos que o Serpro 
por mês para a TDM, você tem 10 Mbps de dedicação ex- investiu em treinamento quando não se tinha nem 
clusiva. Para qualquer lugar de Moçambique. Sem tecnologia. A competência que se tem hoje em 
problema nenhum. O que é muito barato hoje lá é a rede Tecnologia da Informação se deve muito à sociedade 
compartilhada: às seis horas da tarde já não se con- que pagou o nosso salário. É nosso dever e nossa 
segue falar de uma rede para outra e nem na própria obrigação retornar essa informação da sociedade em 
rede. A internet não funciona, mas tudo bem. termos de conhecimento adquirido. É nessa concepção 

que estamos tentando montar a rede colaborativa.Essa sua colocação é bastante provocativa. Acho 
interessante porque, com a amplitude de projetos que UAB: Em 2006, coordenei um projeto chamado Fórum 
temos hoje, é de suma importância começar a pensar das Estatais para a Educação. Infelizmente, o fórum foi 
em uma situação integrada. Não adianta pensarmos extinto. Só ficou o Banco do Brasil, que patrocinou, com 
em uma solução para A, para B, para C, quando, na R$ 54 milhões, a criação da zona aberta do Brasil, 
verdade, precisamos de solução para muito mais porque o projeto integrava o projeto de educação a 
gente. E estamos gastando dinheiro. Se juntássemos distância do banco na área de educação corporativa. 
esse dinheiro, gastaríamos menos do que estamos Fui o coordenador desse programa, e poderíamos tentar 
gastando. É questão de nos organizarmos, porque a rediscuti-lo porque há diversas unidades corporativas 
organização da nossa “ocupação” de Moçambique no setor público mapeadas e vários programas som-
envolve 40 projetos. Estamos ocupando Moçambique. breados. Quer dizer, tinha matemática financeira exa-

tamente igual à da Caixa, mas não conseguia conversar Serpro (Eunides Maria Leite Chaves): Ainda na 
com ela para ter um único programa.segunda questão, temos conhecimento na parte de 

videoconferência. Temos uma rede Serpro que Acho que a ideia é muito bem-vinda e compartilho dela, 
permeia o país. Isso facilita bastante. A questão da porque realmente poderia reduzir muito o custo e 
banda larga é um fator que precisa ser reavaliado para aproveitar as experiências existentes. É uma questão 
a realidade atual. Há possibilidades para a cooperação bastante interessante. Facilitaria muito, aqui no Brasil, 
envolvendo todos, como você está propondo. até a identificação de soluções para projetos comuns, 
Sabemos que temos problemas com a internet nos que estão sendo desenvolvidos para fora do país. 
países. Existem, inclusive, telecentros que foram 
desativados por isso, em São Tomé. Serpro (Paulo Pastore): Vamos supor que o INSS de 

Moçambique tenha uma legislação muito diferente da 
Sobre a possibilidade de envolver os projetos de brasileira. Então, no caso de desenvolver conteúdo es-
capacitação do Serpro na cooperação, isso é viável. pecífico, acredito que possamos sondar, no Serpro, a 
Assumimos a universidade há uns dois meses. E uma disponibilidade de a escola, mediante a cessão dos 
das propostas que fizemos ao Serpro foi a de criar uma conteúdos no formato Moodle, instalá-lo em Moçambique.
rede de univers idades corporat ivas para 
compartilhamento de conteúdos. Estamos em Enap: Há uma rede das Escolas de Governo chamada 
discussão com a Caixa Econômica e montando um Mapa, em que são cadastradas todas as atividades 
workshop para estudar a possibilidade. Além da Caixa, que ocorrem. Se alguém tiver interesse, no site da 
há os Correios e o Sebrae por suas características de escola há mais informações.
capilaridade. O Sebrae, hoje, tem mais de 800 centros 

Serpro (Paulo Pastore): Lá, você pode procurar por um de atendimento, nacionalmente. O Serpro está com 
curso específico. E se você tiver interesse, entrar em mais de 400 telecentros. Só que funcionam em 
contato com o gestor da instituição que cadastrou ambientes separados. 
aquele curso para trocar aqueles conteúdos. Já são 4 

Há uma demanda do governo. Uma meta ambiciosa de mil cursos cadastrados no Mapa.
capacitação, para tirar as pessoas da informalidade 

DEBATE
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Serpro (Eunides Maria Leite Chaves): Agradeço a 
oportunidade de participar deste fórum e apresentar 
as nossas experiências de convênio ou de cooperação 
técnica. Também quero destacar que precisamos 
evoluir o processo de avaliação e da análise mais quali-
tativa de eficiência, aplicabilidade do que estamos 
investindo em educação e de que forma estamos 
contribuindo para o crescimento desses paí-ses. Há 
parceiros nossos que precisam realmente de uma boa 
ajuda para poder crescer. Não cresceremos, se eles 
não crescerem também.

DEBATE
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O governo brasileiro tem uma série de ações em andamento na África portuguesa. A 
mais recente, bastante notória, é a criação da Universidade Internacional da 
Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab). 

A instituição é uma das quatro universidades temáticas brasileiras criadas para atuar 
em regiões estrangeiras. Há ainda uma universidade em Santarém, ao Norte do país, 
que atende Guianas e Venezuela, e outras duas no Sul, uma delas em Itaipu. 

No caso específico da Unilab, ela nasceu de um acordo do Brasil no sentido de criar 
uma universidade que pudesse agregar todas essas informações e patrocinar, junto 
com os organismos nacionais, o programa de apoio à formação de professores e 
outros profissionais.

Após visitar todos os países de língua portuguesa, tivemos uma ideia ampla da 
educação em todos os países. Elaboramos um mapa dos problemas que 
enfrentaríamos e das vantagens competitivas. Foram cinco meses para a implantação.

Moçambique foi escolhida para o projeto e a primeira coisa a ser feita era 
compreender exatamente qual a demanda: criar o que e com quem. Não havia essa 
definição. Por isso, solicitamos uma missão a Moçambique analisar com o Ministério 
da Educação como resolveríamos o acordo que ele havia feito com o presidente do 
país, Armando Emílio Guebuza. 

Não tínhamos definição sobre os cursos que iríamos oferecer, e nos reunimos com o 
vice-ministro, que era então o secretário de Educação a Distância, Carlos Biochovosky. 
Na verdade, eles não sabiam exatamente o que queriam. Não sabiam responder a 
perguntas básicas como qual o curso necessário, local ou quantidade de alunos. 
Começamos o diálogo com as universidades para começar a entender a demanda.

Após vários questionamentos sobre o papel da missão, foi dito claramente o que 
seria o projeto e que se tratava de uma demanda governamental para realização de 
um programa de formação de professores e gestores públicos. Foi explicado que se 
tratava de uma demanda do Ministério da Função Pública e do Ministério da 
Educação, e que a Universidade Pedagógica (UP) de Moçambique estava definindo a 
forma de trabalho. O maior problema é que eles já tinham um modelo e o clima não 
era dos melhores. 

A partir dos diálogos sobre os desafios do país, foi possível entender melhor as 
coisas. Dois parceiros foram identificados, e era preciso fazer o mesmo no Brasil, 
com a ressalva de que não o modelo não poderia ser imposto. Foram identificadas 
pelo menos seis instituições que poderiam atuar no projeto. 

A solicitação de parceria foi feita por convites e contatos com os reitores. Ficaram 
quatro para atuar conosco em Moçambique: a Universidade Federal de Goiás, na área 

Implantação do Programa Universidade Aberta do 
Brasil em Moçambique

Antonio Augusto dos Santos Soares¹
Universidade Aberta do Brasil (UAB)

¹ Coordenador Geral do Programa Universidade Aberta em Moçambique. É consultor da Organização dos 
Estados Ibero-Americanos (OEI) e da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura 
(Unesco). Foi funcionário do Banco do Brasil, tendo atuado nas áreas de negócios e educação corporativa. É 
doutorando em Gestão pela Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (Utad), Portugal. Pós-graduado em 
Marketing e Negócios Internacionais pela Universidade de São Paulo. Graduado em Tecnologia em Gestão 
da Produção pelo Instituto Paulista de Ensino e Pesquisa. 
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de Biologia; a Universidade Federal de Juiz de Fora, na de Administração; a 
Universidade Federal Fluminense, na de Matemática e a Universidade Federal do 
Estado do Rio de Janeiro (Unirio), na de Pedagogia. 

Após o trabalho com a reitoria, era o momento do diálogo com os coordenadores dos 
cursos, para sua aprovação nos conselhos universitários. O detalhe era que o curso 
precisava ter dupla diplomação, isto é, precisava ser certificado em Moçambique e 
no Brasil. Precisávamos também definir o conteúdo, as disciplinas e quem os 
ministraria. No mês seguinte, uma nova missão foi realizada, já com a presença de 
quatro coordenadores brasileiros.

Em relação à dupla diplomação, os coordenadores propuseram ter no mínimo 50% 
das disciplinas produzidas e avaliadas pelo Brasil. Os outros 50% seriam feitos por 
Moçambique, até porque metade da disciplina de Pedagogia aqui é exatamente 
igual à de lá. Com o material, a equipe retornou ao Brasil para discutir a aprovação 
com a pró-reitoria de graduação.

O prazo era curto e precisávamos montar rapidamente o projeto pedagógico ou, ao 
menos, tentar aprová-lo junto ao departamento. Em maio, voltamos para 
Moçambique, discutimos com a universidade de lá e fechamos a questão dos 
projetos pedagógicos. 

Outro problema surgiu entre a correlação dos modelos de Educação a Distância 
(EAD). O modelo brasileiro, de alguma maneira, conflitava com o deles. Na UP, a 
correlação pedagógica foi fácil, mas não houve a mesma aceitação nas outras 
universidades. O diálogo foi um pouco hostil. E saímos de lá com o curso de 
Administração quase perdido.

Foi preciso entender quais eram as verdadeiras condições tecnológicas do país, o 
que tinha sido feito e o objetivo. O governo de Moçambique definiu que iríamos a três 
lugares. Em dois deles, o Instituto Nacional de Educação a Distância (Ined) tinha feito 
elefantes brancos. Um prédio maravilhoso no meio do deserto, mas que não tinha 
internet, luz, água. O prédio ficava em Lichinga. Não havia um polo de educação a 
distância no Brasil com tamanha qualidade quanto aquele. Gastaram um milhão e 
meio de dólares de financiamento do Banco Mundial para fazer um prédio que 
estava em desuso. Havia sido inaugurado no ano anterior e nunca tinha sido usado.

O Ministério da Educação queria aproveitar o nosso projeto para validar aquele polo 
e o mesmo ocorreu com o de Maputo. Lindo, maravilhoso, pedagogicamente 
funcional, mas sem internet e, quando ligávamos o ar-condicionado, a chave de força 
caía. O sistema de informática também não funcionava. Porém, a instalação era 
bonita e o ministro queria ativá-la. 

O terceiro lugar era Beira, a única província em que havia oposição ao governo. Daí a 
necessidade que eles tinham de marcar presença com um programa de interesse 
nacional. Em suma: eram dois polos, um em cada lado, sem condições de 
funcionalidade, devido à questão política.

Foi feito o mapeamento e a equipe foi até a Telecomunicações de Moçambique 
(TDM) para identificar o mapa digital. Surpreendemo-nos ao saber que Moçambique 
estava cabeada por fibra ótica pelo oceano e que haviam iniciado todo o 
cabeamento de fibra ótica pelo interior, com vistas à ocupação do norte. Precisavam 
dar condições para que empresas se instalassem ali. Para isso, o governo precisava 
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ocupar esses espaços de alguma maneira. O Banco Mundial havia financiado um 
projeto caríssimo de fibra ótica pelo mar que chegava em toda a costa e permitia o 
uso de 3G. Depois, iriam pelo interior, e o país estaria todo integrado por fibra ótica. 
O problema é que, quando o usuário está na costa, ele tem qualidade de banda larga 
mas, quando vai para o interior, fica limitado a 2 ou 10 Mbps.

Moçambique é um contexto bastante complexo. Primeiro, porque os portugueses 
nunca do-minaram o país em sua plenitude por conta dos árabes que se instalaram 
na parte superior do país. Em Teti, por exemplo, a cultura muçulmana é muito 
presente, e ao norte também. É preciso tomar cuidado porque a língua que se fala 
no norte não é a língua que se fala em Maputo. Nós já identificamos isso na 
conversa com o pessoal da universidade. 

Leituras de Mia Couto permitiram entender mais sobre o país. Mia Couto é um 
escritor famoso de Moçambique que retrata a questão da guerra civil e pós-
libertação de Portugal em suas obras. Percebemos, então, que estávamos em 
situação bem complicada.

Moçambique e Angola adotam muito do modelo brasileiro de regulação de 
educação, talvez devido às várias missões brasileiras do Ministério da Educação 
naquele país. O centro de formação está em São Tomé e Príncipe e temos 
professores e linguistas na Guiné Bissau em Timor Leste. 

A UP segue esse modelo religiosamente, mas o pessoal da Universidade Eduardo 
Mondlano (UEM), não. Eles não acreditam em polo e oferecem um serviço que dizem 
ser todo em ambiente “web”, porém, com somente 58 alunos. Somente esses 58 
alunos conseguiram ter acesso à internet em condições de acessar o programa. No 
entanto, há uma demanda de mais de 5 mil pessoas precisando do curso de 
Administração Pública em Moçambique.

No Brasil, a regulação obriga que a instituição tenha uma estrutura o mais próxima 
possível do aluno, material didático, ambiente virtual de aprendizagem, tutor presencial 
e tutor a distância. Em Moçambique, por exemplo, a UP que tem modelo semelhante ao 
nosso, não tinha a figura dos tutores presenciais e nem a distância, apenas o professor. 
O material didático era uma simples cópia do livro e não havia biblioteca no pólo. A 
evasão superior era 45% no caso específico daU P.

Como seria possível implantar um projeto que precisava 
atender à regra brasileira e à situação local tecnológica? 
O consenso foi fazer um misto: deixar de atender à 
necessidade da lei brasileira e qualificar o processo de 
educação a distância dentro de Moçambique. 

Aceitaram a ideia de que precisavam construir um 
ambiente virtual de aprendizagem em Moodle 
(Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment – um software livre de apoio à 
aprendizagem, executado em ambiente virtual). 
Aceitaram a ideia, mas não tinham ninguém treinado. 
Foi preciso que uma universidade brasileira fosse lá 
para treiná-los na manutenção do ambiente virtual. O 
ambiente foi produzido no Brasil e espelhado em 
Moçambique.
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O funcionamento é da seguinte forma: o que existe lá é um espelho do modelo 
brasileiro, e a alimentação é feita pelo Brasil. A manutenção é realizada por seis 
técnicos brasileiros  que foram treinar os técnicos locais, três para a UEM e três para UP. 

Temos que levar em consideração as dificuldades 
tecnológicas, como a falta de equipamentos, queda de 
energia todos os dias em Maputo e no resto de 
Moçambique. Nas sexta-feiras à noite, costuma haver 
blecautes, o que causa problemas dentro das 
universidades. Considerando todos esses aspectos, o 
que restava era produzir um material de boa qualidade e 
contar com um tutor presencial também de qualidade. 
Além de disponibilizar o ambiente para que quem 
tivesse acesso pudesse efetivamente acessar e 
complementar aquilo que está no material didático. 
Completando isso, definimos a regra do jogo: Pedagogia 
com a UP e a Unirio, Matemática com UP e a UFF; 
Biologia com a UP e a Universidade Federal de Goiás e 
Administração Pública com a UEM e com a UFJF 
(Universidade Federal de Juiz de Fora).

Iniciamos no primeiro semestre de 2011, e a licenciatura termina no primeiro 
semestre de 2019, ou seja, cento e dois meses no total. O curso de Administração 
Pública terminará no primeiro semestre de 2018. 

O projeto foi dividido em três fases. Estamos na primeira, 
que é a da consolidação (nos três polos) e só vamos 
ampliar esse programa no quarto semestre. No quarto 
ou no quinto semestre, será feita uma nova entrada. A 
meta é que em 2019 todos estejam formados. Um 
semestre a mais foi adicionado para atender quem se 
perdeu no meio do caminho. Ou seja, no último 
semestre, oferecemos um bloco de disciplinas para 
quem não conseguiu se recuperar nas novas entradas.

Sobre o apoio financeiro, trata-se do maior projeto do 
Brasil em Moçambique. Soma U$ 32 milhões. A ABC 
paga 5%, e o restante é pago pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
em bolsas. A Microsoft doou U$ 500 mil para o projeto. 
Com esse valor foram comprados três laboratórios de pesquisa em biologia 
completos - que custavam R$ 142 mil cada, 60 desktops, 60 notebooks e parte da 
biblioteca (a segunda parte, a ABC comprará). 

O projeto será ampliado de três para 10 polos, até 2014. Para isso, é preciso comprar 
mais desktops porque suprimos aqueles polos que estavam no meio do deserto. 
Cada tutor a distância recebeu um notebook e um modem 3G com carga de 500 
meticais (moeda oficial de Moçambique) mensais para que se reunissem com os 
alunos. Alguns desses alunos estão a 700 km do polo, no caso dos de Lichinga.

Com posse desses materiais, os tutores se deslocam toda semana para um dos 
distritos para encontro com os alunos. A cada dois meses os alunos se reúnem nos 
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polos para as provas. Lembrando que a prova, pela regra brasileira, deve ser 40% 
com marcação de X e 60% discursiva. É uma forma de assegurar o processo. Pela 
qualidade da prova discursiva é que se percebe como o curso está sendo observado. 
O acordo também prevê a avaliação mútua.

Outra conquista foi a criação de uma gestão do projeto na primeira fase. Foi contratado 
um coordenador–geral e um coordenador brasileiro residente em Moçambique. O re-
sidente em Moçambique é responsável pela articulação com todos os atores.  

Vale a pena observar que a produção de material do projeto é o fio condutor de tudo. 
Não se tem certeza se o aluno tem internet, se ela funciona ou ainda se ele tem 
interesse em utilizá-la. Com esse cenário, o projeto tem que ter dois elementos 
principais: o tutor presencial e o material didático. Ambos têm que se complementar. 

Coletamos várias informações sobre a percepção do 
aluno com relação ao material. Dois especialistas 
brasileiros passaram 15 dias em Moçambique e outro 
ficou 90 dias ensinando-os a produzir materiais. O 
primeiro deles foi feito para o curso de acordo com a 
lógica pretendida por nós e por eles. Na pesquisa 
realizada, os alunos identificaram vários pontos para 
melhoria. A partir dessa coleta de dados, será 
constituída uma equipe capitaneada pelo Centro de 
Educação a Distancia do Rio de Janeiro (Cederj) - uma 
das instituições brasileiras que melhor produz material 
- e com o pessoal de Juiz de Fora.  O programa está 
sendo monitorado o tempo inteiro.

No momento, a equipe trabalha os próximos passos. 
Entre eles, a regularização do pagamento das bolsas e a revisão do material didático, 
aquisição de novos equipamentos de apoio, avaliação de novos locais para 
expansão e estabelecimento de novas parcerias.

Este é um relato sobre a experiência da UAB (Universidade Aberta do Brasil) em 
Moçambique. Nossa maior questão lá é a cultural. Estão todos entusiasmados, 
abraçando e beijando na despedida, com o comprometimento de envio da relação 
dos pagamentos validados na segunda, por exemplo. Segunda pela manhã, 
constata-se que o material não foi enviado. Pegamos o telefone e ligamos e temos 
como resposta que o dia está só começando no Brasil – eles têm cinco horas a mais 
de fuso. Lá é assim. Você combina uma coisa, no dia seguinte já foi esquecida.
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DEBATE
N.I.: Debatedor e/ou instituição não identificados

Serpro: O senhor informou que o índice de evasão que tivemos que comprar vassouras para limpar os 
média nos cursos é de 45%. Gostaria de saber como polos, pois o governo local não liberou verba. Já que 
está sendo tratada essa questão. Queria entender estamos lá para ajudar e aparecem pessoas dispostas 
como foi essa doação de infraestrutura da Microsoft e a tal, perfeito. Procurei ajuda na igreja evangélica 
como é o processo de manutenção dessa estrutura. Universal do Reino de Deus e na diáspora brasileira. Se 
Outra questão é o fato de a Microsoft não doar nada existir terreiro de Umbanda também disposto a ajudar, 
sem que, após, cobre o dobro ou o triplo. Com certeza irei também. Sou profissional, eu tenho um projeto 
tem todo o encanto em estrar nos países africanos, que para conduzir. Se o projeto é bom e vai trazer 
têm carência desse conhecimento, mas poderão benefícios, eu vou buscar.
deixá-los reféns também por muito tempo. Digo isso 

O mundo tem um histórico de índice de evasão na 
porque fizemos um trabalho aqui recente com o 

educação a distância no 1º ano que é superior a 60%. 
Governo do Distrito Federal (GDF) onde tivemos a 

Não é aqui. A Open (ferramenta de ensino a distância) 
cooperação da IBM e da  Organização das Nações 

chega a ter 60% de evasão. A Universidad Nacional de 
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

Educación a Distancia  (Uned) na Espanha tem 50% de 
(Unesco). O Serpro entrou com conteúdo de educação. 

evasão e a University of Oxford Croucher Scholarship 
Até porque estamos entrando nessa área de doação 

(UOCS) tem uma taxa superior a 60%. Não é muito 
tecnológica, resgatando 114 Telecentros aqui do GDF, 

diferente do presencial. Se pegarmos os indicadores 
inclusive com doações de equipamentos de empresas 

da Universidade de Brasília (UnB), no 1º ano do curso, 
genuinamente brasileiras. 

o índice de evasão chega a 40% no presencial. 
UAB: Não se esqueça de que nós estamos em Educação a distância é algo que todo mundo olha 
Moçambique e não no Brasil. Mapeamos e como voltado para a massa, mas temos que olhar 
identificamos quais eram os atores brasileiros lá e como um cardápio customizado para cada público que 
batemos à porta. Vamos tentar a expansão, é um você vai atender. Sou auditor do Ministério da 
projeto novo. A questão é que Moçambique vive de Educação (MEC). Auditei, entre 2009 e 2010, 16 
cooperação. O Produto Interno Bruto (PIB) é instituições que representaram 500 mil dos 800 mil 
cooperação. Ele é altamente dependente de comida alunos do país em educação a distância. Recomendei 
da África do Sul e 50% do dinheiro provém de doação. o fechamento de quatro universidades. Algumas 

recorreram e fui chamado à Justiça para esclarecer, 
Quando busquei a Microsoft, não é porque gosto dela, 

mas, na minha convicção, não tinham direito de 
porque também acho um absurdo o que ela cobra, 

continuar funcionando.
mas, nesse momento, foi a única opção . Para muitos é 
horrível pagar R$ 480 por um software Windows 7. O detalhe é que todo mundo achou que ia fazer curso a 
Acho um absurdo pagar R$ 500 e pouco por um Office. distância para a massa. A nossa preocupação no setor 
Mas, quem está disposto a ajudar? A Fundação Ford se público é que temos que identificar o porquê da evasão 
ofereceu e agora nós vamos atrás. na educação a distância. Em Moçambique, 

entrevistamos os alunos e o principal fator que fez com 
Se a Fundação Ford está querendo ajudar 

que eles não abandonassem o curso foi a presença do 
Moçambique e nos ajudar diretamente por que vou 

tutor presencial, que é de lá, fala a língua e o dialeto deles.
desprezar? A menos que o governo não queira ou se a 
ABC achar que não deve. Se a Microsoft de Dubai Nós estamos com um índice alto de evasão na regional 
disser que vai nos dar mais U$ 500 mil e o governo não do Nordeste. Será que não estamos errando? Será que 
se opuser, vou aceitar. Estamos permitindo a uma o tutor que está na ponta está errado? Será que temos 
parte da população ter acesso à formação que nunca que fazer alguma mudança nisso? Moçambique vai 
teria. A expectativa deles é que, em um século, eles ser uma tremenda escola para nós também. Estamos 
não conseguiriam fazer a operação que estamos pegando as quatro universidades que fazem parte da 
fazendo lá. Então tivemos que fazer uma opção. Universidade Aberta do Brasil (UAB) e já estamos 

discutindo para colocar no fórum. O indicador de 
UAB: Só para fazer uma correção. O índice não 

Moçambique está crescendo mas não sabemos se 
confirmado é de que há mais de 80% de analfabetos 

permanecerá. Isto é a primeira amostra do primeiro 
funcionais em Moçambique. A dificuldade é tamanha 

semestre, temos agora que observar o segundo 
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semestre. Já detectamos alguns ajustes a realizar. outras duas perguntas são: como as instituições 
Essa evasão no Banco do Brasil, nos projetos que públicas, no caso o INSS moçambicano, concorrem a 
conduzi, foi inferior a 5% devido a um projeto chamado vagas em um curso de Administração Pública? Como é 
Coordenadoria do Desenvolvimento Cultural (CDC). feita essa concorrência, se é que existe uma indicação. 

Achei ótima a ideia da criação de novos cursos sobre a 
No caso do setor público, que oferece os cursos, de 

demanda. É importante alinhar todos os projetos que 
uma maneira geral, ampla e irrestritamente, temos que 

temos do governo para fazermos o levantamento das 
verificar se o jeito que estamos oferecendo é o jeito que 

necessidades para essa capacitação.
o aluno espera receber. Conseguimos fazer uma 
avaliação em Moçambique para entender que histórico UAB: Aprendi muito no Japão, ao montar um curso 
ele trazia do nível secundário, o que nos ajudou a para formação para 300 professores. Íamos às 
construir o material. A primeira coisa foi criar um reuniões com 12 japoneses. Um falava, alguns olha-
seminário chamado Moçambique Contemporâneo, vam e outros anotavam. Percebemos que havia uma 
para que entendêssemos a lógica de antes e depois da técnica para isso. Em Moçambique, tentamos 
Independência, e agora o pós-Revolução. Notamos que entender com quem falávamos. Primeiro, se o inter-
desta forma deu certo. locutor tinha conhecimento técnico. Depois até que 

ponto valia a pena quebrar a hierarquia.
Isso remete somente a uma fotografia de hoje e não a 
um filme. Só conseguiremos rodar o filme no final de Percebemos que o chefe falava e o resto fica de boca 
2012. Posso dizer que a primeira avaliação será em fechada. Perguntamos se eles não podiam falar nada. 
novembro e, no começo de 2013, terei o filme. A foto é A resposta é que eles podem falar, mas estritamente o 
positiva e já temos outros indicadores em que vamos necessário. É uma situação bastante complicada. 
trabalhar até novembro, para não perdermos os bons 

Sobre a questão do processo seletivo, acordamos com 
resultados conseguidos até agora.

o governo de Moçambique que eles fariam a seleção de 
Ministério da Previdência Social (MPS): Estou acordo com a conveniência deles. Isto é, no primeiro 
começando na cooperação com Moçambique e momento, eles indicariam aqueles profissionais em 
aprendi muito hoje, inclusive com os colegas que já serviço obrigatório. Então, o pessoal da função pública 
estão nos projetos . Na verdade, é um comentário, pelo indicaria o pessoal que está em serviço nas províncias 
pouco contato que tivemos. Eles pouco se manifestam para o curso de Administração. Claro que existem 
quando existe uma autoridade em sala. Aí você alguns privilégios, seguindo uma hierarquia. Temos que 
começa a entender e captar isso e a notar como respeitar a cultura deles e não intervir. Foi realizada 
trabalhar de forma proveitosa. Senti que se sentarmos uma avaliação para a seleção, mas uma avaliação com 
com eles e jogarmos limpo, eles passam a encarar “quem indica”. Acredito que o efeito é muito importante 
como uma consultoria, uma assistência técnica, uma até porque o chefe está conversando agora em novos 
cooperação técnica e começam a compreender. A ambientes e na hora que faz a reunião com o tutor, é 
princípio, podem não gostar muito, mas acabam obrigado a conversar com os subordinados no mesmo 
entendendo e o projeto flui rapidamente. Foi o que nível. Ali, ele é aluno e não chefe. 
notei na última delegação que esteve aqui nessa 

Em minha palestra de abertura em Lichinga, perguntei 
missão. O Presidente do Conselho de Administração 

quem era é chefe e, em seguida, disse: “Ótimo! A partir 
do INSS moçambicano - uma espécie de ministro e 

de agora você é um aluno igual a todos!”. Sei que gerou 
presidente do INSS e da Dataprev ao mesmo tempo,  

certo constrangimento porque tive que ser meio duro, 
fez muitas cobranças porque achou que o processo 

mas era assim. Enfrentamos esses problemas na área 
estava demorando e ele estava sendo pressionado 

de educação, na área dos professores é diferente. Não 
pelo governo. Queria e precisava de resultados. 

tivemos grandes problemas e o nível está satisfatório. 
Dissemos que poderíamos ir até certo ponto, mas não 

Foram escolhidos professores em efetivo exercício e 
adianta prometer uma coisa que não será cumprida. 

que tinham um nível melhor. 
Ele até pediu desculpas pelo fato de ter se colocado 
daquela forma. O receio de o projeto ficar órfão fez com que 

conseguíssemos provar ao MEC a importância de um 
Na verdade, a questão é que temos dificuldade por não 

coordenador, principalmente em momentos de 
ter uma pessoa de contato e de acompanhamento. 

transição. Por isso, conseguimos definir a existência 
Gostaria de falar um pouco sobre esse papel: se existia 

desses coordenadores,  iniciando com um 
desde o início ou se isso foi uma consequência. E as 

coordenador local. 
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Ministério da Saúde: Sei que do lado moçambicano melhor, mas o que tem boa vontade. O mínimo de 
há uma intenção de expandir os polos, mas primeiro qualificação para entrar no projeto é nota 4 na 
estamos vendo como vamos trabalhar os três Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
primeiros. Do lado brasileiro, qual é a possibilidade e o Superior (Capes). A segunda questão é a 
que se requer para propor que alguns outros cursos disponibi l idade. Não pudemos escolher a 
sejam trabalhados? Porque você falou de quatro Universidade Federal do Rio Grande do Sul (URGS) 
cursos de nível superior. com nota 6. Eles estão muito além do que 

necessitamos e, ao conversar com o pessoal da área 
UAB: Tudo é possível quando se tem dinheiro. Basta 

de Administração, constatamos que eles são ótimos, 
saber quem paga a conta. Não há dificuldade alguma 

mas exigem que se trabalhe somente o projeto deles, 
desse projeto ser ampliado e colocarmos outras 

eles não aceitam conversar sobre outro projeto. 
universidades para produzirem e ministrarem certos 
conteúdos. Estive em dezembro com o pessoal de Não conseguiríamos, por exemplo, fazer o que fizemos 
Viçosa, porque havia uma demanda que ainda não se em Moçambique, dividir o curso pela metade. Eles não 
confirmou na área de Ciências Agrárias. Quando estou aceitariam nunca. Temos que saber com quem 
falando aqui de sentarmos e avaliarmos as conversar. Por exemplo, na área da Educação, não dá 
necessidades, é porque US$ 32 milhões podem servir para falar com todo mundo, porque os pedagogos são 
para pagar mais coisas. É uma questão de você se complicados para tomar decisões. Eles criticam a 
reorganizar. Dá para trazer novos elementos para o educação a distância. Tivemos dificuldades em mostrar 
processo. O que precisamos é qualificar essa para o pessoal da área de Pedagogia da Unirio que a 
demanda dos dois lados. Tanto do lado de realidade de Moçambique é bem diferente da do Brasil. 
Moçambique quanto daqui, saber qual o efetivo 

Dataprev: Quando se fala que se está gastando dinheiro 
interesse do organismo nesse negócio. 

a mais, acredito que uma das coisas que poderíamos 
E quem paga US$ 32 milhões, pode pagar US$ 50 pensar era em utilizar esse conhecimento que está sendo 
milhões. Quem paga US$ 1,5, paga US$ 4. Não estou desenvolvido para aplicação no curso de Administração 
falando que paga por ano. Não estou falando em um Pública. Vimos que a demanda por qualificação gerencial 
projeto de oito anos e meio. Você tem uma curva. Por é bastante alta em todas as esferas, em todos os 
exemplo, se mostrar a curva, o pico dela com 540 ministérios ou instituições em que passamos. 
profissionais acontecerá em 2014. Não estou 

UAB: São adaptações. Temos uma proposta chamada 
colocando US$ 32 milhões divididos em oito anos e 

Seminário Temático - um seminário integrador. 
meio. Estou começando agora com U$ 1 milhão este 

Juntamos essas diferenças culturais do Brasil em um 
ano e vou aumentando. A ABC, na verdade,  quase não 

Seminário Temático e exploramos uma questão 
pagou nada ainda, vai começar a investir agora. É tudo 

regional. Podemos perfeitamente discutir seminário 
uma questão de combinar. Não se pode olhar um 

temático a partir de um  grupo e de acordo com o que 
projeto desse tamanho na crise de hoje. Temos que 

vocês precisam. Essa customização não precisa 
olhar para o futuro.

passar por nenhuma aprovação de conselho 
E volto a falar da Organização da Cooperação acadêmico. Como construir seminário temático é outro 
Brasileira porque quando você olha um país que tem projeto. O importante, para que ele exista, é que tenha 
40 projetos, precisamos com toda certeza conversar e uma mediação, uma preparação.
tentar entender quais são as sinergias. Existem 
demandas que estão interrompidas e, de repente, 
podem ser superadas por outros parceiros. É uma 
questão de saber qual é essa demanda e mapear isso 
tudo. Qualificá-la e, juntos, encontrarmos uma 
solução. Se vou montar um polo, se vou ter um 
coordenador, se ele pode ser um coordenador para 
outro projeto. Se tenho um professor da UFJF que é 
doutor e dá uma aula de Administração, por que ele 
não pode estar integrado em um projeto da Enap?

Mas temos que ter muito cuidado com as instituições 
brasileiras. É possível identificar em várias 
universidades quem é quem. Às vezes não é tanto o 
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