
UNITWIN/UNESCO Chairs Programme 

“Educação e Inovação para Cooperação Solidária” 

 



O que são as Cátedras UNESCO? 
■ O Programa de Cátedras e Redes UNITWIN tem como 

principal objetivo a capacitação através da troca de 
conhecimentos e do espírito de solidariedade 
estabelecido entre os países em desenvolvimento.  

■ Participam do programa centenas de universidades, em 
conjunto com instituições em geral, organizações 
governamentais e não governamentais ligadas à 
Educação Superior. Atualmente, o programa envolve 
cerca de 500 Cátedras e Redes Interuniversitárias. No 
Brasil, a UNESCO é responsável por 25 cátedras 
implementadas em conjunto com entidades de ensino 
superior de prestígio. 

 



• O Programa de Cátedras: envolve treinamentos, 
pesquisas e outras atividades de produção de 
conhecimento, em consonância com os objetivos e 
diretrizes dos programas e áreas de maior prioridade 
da UNESCO. 

• Seu principal beneficiário são as instituições de 
Educação Superior dos países em desenvolvimento e 
de economias em transição (75% dos projetos 
estabelecidos). Em sua maioria, os projetos são 
interdisciplinares e envolvem simultaneamente 
diferentes instituições e variados setores da UNESCO, 
desde sua sede em Paris até seus Escritórios e seus 
Institutos. 

 



http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/about-this-
office/networks/unesco-chairs-programme/ 



• Cátedra UNESCO de Educação a Distância - UnB 

• Cátedra UNESCO de Ciências da Educação para a Formação de 
Docentes e Investigação Educativa – UCG 

• Cátedra UNESCO em Ciências da Educação com Ênfase em 
Educação a Distância - UFMT 

• Cátedra UNESCO de Formação Docente na Modalidade de 
Educação a Distância - UFMG 

• Cátedra UNESCO em Educação a Distância – UCB 

• Cátedra UNESCO de Educação e Desenvolvimento Humano - 
IAS 

• Cátedra UNESCO de Direito à Educação - USP 

• Cátedra UNESCO de Bioética – UnB 

• Cátedra UNESCO para o Desenvolvimento Sustentável - UFPR 

 

 

 



• Cátedra UNESCO de Biologia da Forma e do Desenvolvimento 
– UFRJ 

• Cátedra UNESCO Água, Mulheres e Desenvolvimento – UFOP 

• Cátedra UNESCO de Cooperação Sul-Sul para o 
Desenvolvimento Sustentável – UFPA 

• Cátedra UNESCO de Cultura de Paz – UFPR.   Cátedra 
UNESCO Cidade e Meio Ambiente - Colégio do Brasil/ORDECC 

• Cátedra UNESCO em Economia Global e Desenvolvimento 
Sustentável -Colégio do Brasil/ORDECC 

• Cátedra UNESCO de Desenvolvimento Durável – UFRJ 

• Cátedra UNESCO em Trabalho e Sociedade Solidária – Unisinos 

• Cátedra UNESCO de Educação para a Paz, Direitos Humanos, 
Democracia e Tolerância - USP 

 

 



• Cátedra UNESCO sobre as Transformações Econômicas e 
Sociais Relacionadasao Problema Internacional das Drogas – 
UERJ/UFRJ/Museu Emílio Goeldi 

• Cátedra UNESCO de Comunicação para o Desenvolvimento 
Regional-UMESP  

• Cátedra UNESCO “José Reis” de Divulgação Científica – USP 

• Cátedra UNESCO de Leitura - PUC-RIO 

• Cátedra UNESCO de Multilinguismo e Produção de Conteúdo 
em Língua Portuguesa no Mundo Digital – UNICAMP 

• Cátedra UNESCO de Juventude, Educação e Sociedade -UCB 

• CÁTEDRA UNESCO DE EDUCAÇÃO E INOVAÇÃO PARA A 
COOPERAÇÃO SOLIDÁRIA – UNILAB 

 



Cátedra UNESCO/UNILAB 

Tema  geral 

      Educação e inovação com aplicação a vários domínios 
relacionados com a cooperação tecnológica e 
interuniversitária com base na solidariedade. 



Áreas de Atuação 
• Formação Continuada de Professores com foco no 

sucesso da aprendizagem, por meio do uso de tecnologias 
de informação e comunicação (TIC ) "; 

• Formação Continuada para Gestores de Sistemas e de 
Escolas básicas e para a gestão do ensino superior por 
meio das tecnologias da informação e comunicação (TIC ) 
"; 

• Pesquisa-ação para a Melhoria da Educação Básica e 
numa perspectiva de intersetorialidade (articulação 
intersetorial com os programas de saúde comunitária, 
segurança alimentar, assistência social, geração de 
emprego e renda), para a cooperação solidária ". 

 



Uma observação importante 

   “No devido tempo, a Cátedra também irá atuar em 
outros campos selecionados pela UNILAB em 
discussão com os parceiros Africanos, tais como: a 
agricultura e a segurança alimentar, gestão pública, 
desenvolvimento sustentável, saúde comunitária, os 
sistemas de ensino superior”... 

 



■Coordenação 

• Catedrático: Reitor Paulo Speller 

• Coordenação acadêmica: Sofia Lerche Vieira  

 

■Vigência 

• 4 anos 

Perfil 



■ Instituições parceiras 

• UFC e UECE 

• Instituições que compõem a Rede UNITWIN 

• Outras instituições parceiras da UNILAB 

■Recursos  

• Técnicos: UNESCO, UNILAB e outros 

• Financeiros: UNILAB 

 fontes orçamentárias  

 Outras  fontes a identificar 

 

 



Tipos de atividades 

 Programas de Pós-graduação  

 Cursos de Extensão 

 Pesquisa com foco em parcerias com a comunidade em torno 
de projetos de investigação-ação e design-based research. 

 Programas para professors visitantes  

 Desenvolvimento institucional, inclusive fortalecimento dos 
serviços de informação/biblioteca, laboratórios, com especial 
ênfase nas tecnologias da informação e comunicação 

 Seminários e eventos científicos, de caráter local, regional e 
internacional. 

 Documentação de eventos, pesquisas, publicações e práticas de 
gestão e ensino-aprendizagem em educação básica e superior. 

 

 



  Disseminação de informações sobre de eventos, pesquisas, 
publicações e práticas de gestão e ensino-aprendizagem em 
educação básica e superior. 

  Elaboração e manutenção de uma plataforma de 
aprendizagem (e-learning) e um website ligado ao Portal da 
UNILAB (www.catedra-unilab.org) contemplando todas as 
atividades da Cátedra 

  Organização de banco de dados educacionais e repositorios de 
ferramentas e experiências exitosas na educação básica 

 Organização de um observatório da educação básica visando 
contribuir para o processo de monitoramento das metas do 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, na área da 
educação básica. 

 



Beneficiários 
 Estudantes  

 Universitários  

 Profissionais da Educação Básica e Superior  

 Programas de Pós-graduação das instituições 
parceiras. 

 Prefeituras da Região do Maciço do Baturité/CE e 
países da CPLP, suas respectivas redes e sistemas de 
ensino. 

 Agentes de políticas públicas e da sociedade civil que 
trabalham com a Educação Básica. 

 

 



 
Primeiros projetos 

•Observatório da Educação no Maciço de 
Baturité 

•Plano de Desenvolvimento da Educação na 
região do Maciço de Baturité 

• Formação de gestores educacionais e escolares  

•Arranjo de Desenvolvimento da Educação 

 

 

 

 



Primeiras atividades 
■ Lançamento Cátedra UNESCO/UNILAB 

• Data: 23/10/2012 

• Local: UNILAB - Redenção 

 

■ Levantamento de iniciativas 

• UNILAB: Pró-reitorias, Coordenações de Áreas e 
Grupos de Pesquisa; 

• Identificação de parceiros externos; 

• Definição de agenda 

 

 

 

 
 



Próximos passos 
•2012 

• Divulgação da  Cátedra 

• Identificação de parcerias 

• Desenvolvimento de projeto de pesquisa-ação 

 

•2013-2015 
• Produção de materiais 

• Formação de gestores 

• Formação de professores 

• Portal da Cátedra 

• Observatório  Afro-Brasileiro da Educação Básica 

 



 
Observatório da Educação no Maciço de Baturité 

Apoio financeiro 

 CNPq: Edital Universal nº 14/2011 

 CAPES: Programa Professor Visitante Nacional Senior 
(PVNS) 

Vigência 

 Dezembro/2011 a Novembro/2013 

Grupos de Pesquisa 

  “Política Educacional, Gestão e Aprendizagem” (UECE) 

 “Educação, Sociedade e Desenvolvimento Regional” 
(UNILAB) 


