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ARTIGO

A UFG recebeu de agosto a outubro 
de 2013 sete estudantes de Cabo Verde den-
tro do Programa de Incentivo à Formação 
Científica de Estudantes de Cabo Verde. Os 
discentes, em férias acadêmicas, vieram ao 
Brasil para um treinamento científico, sob 
orientação de pesquisadores da UFG. Os 
estudantes eram das mais diversas áreas, 
principalmente, Ciências Biológicas e En-
genharia Civil. No geral, eles se engajaram 
em projetos que envolviam conhecimentos 
diferentes dos estudados em Cabo Verde: 
“Estudei solos não saturados, um conteúdo 
que não é abordado em Cabo Verde”, conta 
Hernane Gomes Assunção, do curso de En-
genharia Civil, que teve o acompanhamento 

Foram abertas em novembro as ins-
crições para estudantes e pesquisadores 
interessados em concorrer a uma das bol-
sas de graduação, doutorado, pós-douto-
rado e pessoal administrativo oferecidas 
pelo Be Mundus, projeto que integra a rede 
de universidades membros do Instituto 
de Estudo Brasil Europa (IBE), no âmbito 
do Programa Erasmus Mundus. O objetivo 
é promover e fortalecer a cooperação en-
tre universidades brasileiras e europeias. 
O valor das bolsas varia de 1.000 a 2.500 
EUR mensais e está prevista a disponibili-
zação de 175 mobilidades. 

Entre os dias 14 e 16 de outubro, 27 
estudantes da UFG apresentaram trabalhos 
na XXI Jornadas de Jóvenes Investigadores 
del Grupo Montevideo organizada pela Aso-
ciación de Universidades del Grupo Monte-
video (AUGM), na Universidad Nacional del 
Nordeste (Corrientes/Argentina). A Jornada 
reuniu representantes da Argentina, Brasil, 
Chile, Paraguai e Uruguai. 
Mais de 700 trabalhos fo-
ram apresentados. A es-
tudante Danila Laiana da 
Silva, do curso de Letras da 
UFG, foi uma das estudan-
tes que participou do even-
to e destacou suas impres-
sões: "Para uma instituição 
de ensino superior, sempre 
é bom estabelecer contato 
com outras universidades 
para ampliar seus horizon-

Estudantes de Cabo Verde concluem atividades na UFG

Be Mundus abre inscrições em programa de mobilidade

Estudantes apresentam trabalhos na Argentina

do professor Gilson Gitirana da Escola de 
Engenharia Civil (EEC). 

Myrian Lima, do curso de Ciências 
Biológicas, também ressalta a importância 
da experiência para o conhecimento de uma 
outra cultura e para sua vida acadêmica. A 
estudante foi orientada pelo professor Rafa-
el Loyola do Instituto de Ciências Biológicas 
(ICB). Ela estudou modelagem na área de 
Ecologia e disse que o estudo será útil em 
seu projeto na Universidade de Cabo Verde.  
Já Lichiel Cruz realizou estudos em estrutu-
ras de aço, com orientação do professor Or-
lando Ferreira da EEC, fez estágio em três 
empresas e acompanhou várias pesquisas. 

Segundo o professor Rafael Loyola, “a 
oportunidade que os alunos tiveram de vi-
venciar o dia a dia de pesquisa em um labo-
ratório no Brasil foi muito importante. Aqui, 
eles tiveram contato com outra cultura, com 
maneiras diferentes de pensar e fazer ciên-
cia e com uma realidade social e institucio-
nal diferente da qual estão acostumados. A 
troca de experiências agrega muito valor a 
esse programa e torna a UFG um centro de 
atração de novos talentos oriundos de paí-
ses africanos, dos quais, alguns desses dis-
centes, certamente, terão interesse em voltar 
para cursar sua pós-graduação”, destacou.

Para a graduação, são oferecidas bolsas 
para as licenciaturas com foco na formação de 
professores. Interessados em cursar doutora-
do e pós-doutorado nas áreas de Engenharia e 
Tecnologia também podem se inscrever. Mais 
de 35 mil bolsas de estudos foram oferecidas 
desde 2007 pelo Programa Erasmus Mundus, 
proporcionando para milhares de pesquisa-
dores a complementação de sua formação em 
renomadas universidades europeias. Os inte-
ressados na UFG devem procurar mais infor-
mações no site www.cai.ufg.br ou diretamente 
na Coordenadoria de Assuntos Internacionais, 
prédio da Reitoria.

tes acadêmicos, científicos e educacionais. 
Eventos da magnitude das Jornadas de Jo-
vens Investigadores criam um espaço privi-
legiado para que esse contato aconteça com 
muita produtividade. Nós, alunos da UFG, 
voltamos para o Brasil visualizando novos 
caminhos de estudo e pesquisa em nossas e 
em outras áreas."

Na virada do milênio, sob responsabilidade do 
Ministério da Ciência e Tecnologia, o Brasil defi-
niu sua posição e seus rumos, como oficialmen-

te ingressado na impactante Sociedade da Informação. 
Em decorrência das decisões então tomadas, foi pu-
blicado, em 2013, o Edital SEIF/MEC 01, criando 
uma rede nacional para formação de professores da 
Educação Básica. Como método de ensino, a inicia-
tiva previa o desenvolvimento de materiais didáticos 
multimídia e cursos mediados pela internet. Surgiu 
assim, em escala nacional, o ensino de Música na 
modalidade a distância mediado por tecnologias da 
informação e comunicação. 

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFGS), pioneira, manteve-se nessa posição também por 
propor o primeiro curso de licenciatura em Música EaD 
(Resolução CD/FNDE 035/2005). Com a criação da Uni-
versidade Aberta do Brasil (UAB), (Decreto 5800/2006), 
a Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e a Uni-
versidade de Brasília (UnB) também passaram a oferecer 
tal curso, que segundo o Portal do MEC, hoje totalizam 
seis no Brasil. Para 2014, com o apoio da Capes e inte-
grados ao Sistema Universidade Aberta do Brasil, estão 
sendo planejados novos polos de apoio presencial para o 
curso de licenciatura em Música, distribuídos por todo 
o país, com vagas oferecidas à demanda social. Afinal, 
ensinar e fazer Música EaD também inclui polos presen-
ciais, funcionando com o apoio de tutores músicos sob 
orientação de professores. 

Ao lado das atividades presenciais nos polos, como 
prática musical de conjunto, na modalidade a distância, 
são utilizadas as mesmas ferramentas empregadas em 
outras áreas do conhecimento. Basicamente, os conteú-
dos de interesse são oferecidos por intermédio de uma 
plataforma virtual de aprendizagem, explorando suas 
funcionalidades. O importante é evitar a mera transfe-
rência de práticas presenciais para contextos de tecno-
logias mais sofisticadas. Devido à performance, natu-
ralmente, alguns aspectos na música exigem particular 
atenção. Primeiramente, a veiculação de arquivos de 
áudio e de vídeo é relativamente maior; segundo, impõe-
-se a realização de webconferências mais frequentes; e, 
por fim, há necessidades do uso de softwares interativos 
para aprendizagem de solfejo, percepção musical e prá-
tica instrumental, muitos dos quais ainda em fase de 
desenvolvimento.

Tradicionalmente, o ensino de Música tem caráter 
presencial e individual. Conceber uma dinâmica de ensi-
no a distância significa quebrar paradigmas, desestabi-
lizando convicções e ganhando nova dimensão. Por trás 
da relativização de tempo e espaço, está a busca de tor-
nar o ensino musical mais amplo, versátil e, principal-
mente, democrático. Isso exige renovação não só de ma-
teriais e métodos, mas de fluxos de trabalho e avaliação. 
Entre as modificações necessárias mais profundas 
estão provavelmente a atitude de generosidade intelec-
tual em relação à capacidade de trabalho em grupo e o 
compartilhamento de ideias. Assim, autorias abertas e 
colaborativas, acesso à informação e soluções efetivas 
e compartilhadas para problemas reais são facilitados, 
possivelmente muito mais transparentes na educação a 
distância do que na presencial.

* Professora do Departamento de Música do Institu-
to de Artes da UFRGS
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