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Descrição 
• Ação anual realizada para promoção do intercâmbio de instituições 

de educação profissional e tecnológica do Brasil e do Canadá 

 

• 1º Encontro: realizado no Rio de Janeiro, em setembro de 2010 

 Assinatura de Memorando de Entendimento entre o CONIF e a ACCC 

 assinatura de 49 Acordos entre Institutos Federais e Colleges 

 Participação de 23 Colleges Canadenses 

 



3 

3 

Descrição 
• 2º Encontro: realizado em Montreal, entre os dias 14 e 18 de 

novembro de 2011 

 

• Organizadores do evento: 

 Associação dos Colleges Comunitários Canadenses (ACCC) 

 Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação 
Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF) 
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Descrição 
• Participação de diversas instituições: 

 32 representantes de 21 Institutos Federais Brasileiros 

 70 representantes de 24 Colleges Canadenses 

 Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 
do Brasil (SETEC-MEC) 

 Ministério de Relações Exteriores do Brasil (Embaixada no Canadá) 

 Departamento de Relações Exteriores e Comércio Internacional do Canadá 
(DFAIT) 

 Associações de Universidades Canadenses: AUCC, CBIE 

 Languages Canada 

 Empresa: Rio Tinto 
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Descrição 
• Visitas a 4 Colleges Canadenses em diversas áreas (Agrícola, 

Aeronáutica etc) 

• Mesas de Negociação 

• Apresentações e Workshops temáticos sobre: 

 Pesquisa Aplicada 

 Perspectivas de Cooperação Brasil Canadá 

 Programas de Acesso 

 Liderança Institucional 

 Reconhecimento de Saberes (PLAR) 
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Resultados 
• Assinatura de Memorando de Entendimento entre SETEC e ACCC 

 Memorando envolvendo diversos temas, como mobilidades de estudantes, 
professores e técnicos, a realização de pesquisas aplicadas conjuntas, 
intercâmbio de boas práticas, desenvolvimento de habilidades de 
lideranças entre os gestores da educação profissional, compartilhamento 
de experiências de metodologias inclusivas, promoção cultural e linguística 
etc. 

 Validade de 5 anos 

 Estabelecimento de um comitê executivo de trabalho entre SETEC e ACCC 
para acompanhamento das ações, com reuniões periódicas virtuais: 3 
representantes do Ministério da Educação Brasileiro e 3 representantes da 
Associação dos Colleges Comunitários Canadenses 
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Resultados 
• Negociações para o intercâmbio de alunos no âmbito do programa 

ciência sem fronteiras 

 Apresentação das perspectivas de lançamento de edital para tecnólogos 
sanduíche entre instituições brasileiras e canadenses, tendo como 
expectativa a participação de até 200 alunos brasileiros e 50 alunos 
canadenses em 2012 

 Facilidades encontradas: alto número de acordos assinados entre as 
instituições brasileiras e canadenses, antigo relacionamento e conhecimento 
entre as partes, níveis de ensino com diversas similaridades, similaridades 
culturais, apoio dos diversos organismos envolvidos 

 Desafios identificados: alto valor das taxas de alunos internacionais 
cobradas pelos Colleges, ausência de um Ministério da Educação do lado 
canadense para centralizar a negociação, baixa reciprocidade devido ao 
pequeno número de alunos canadenses aptos a estudarem no Brasil, 
pequeno número de alunos brasileiros com conhecimento de idiomas 
necessário para realização do intercâmbio 
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Resultados 
• Negociações para o intercâmbio de alunos no âmbito do programa 

ciência sem fronteiras 

 Encaminhamentos: 

1) ACCC fará um levantamento das possibilidades de cada um dos Colleges 
em receber alunos brasileiros com taxas equivalentes aos alunos nacionais 

2) Criação de 4 Comitês Temáticos no âmbito do CONIF e da ACCC para 
resolver alguns entraves: Idiomas, Taxas, Comparação Curricular para 
reconhecimento de créditos e soluções para entraves burocráticos 

3) Consulta à CAPES, pela SETEC, para identificação de solução para a 
cobrança de taxas para cursos regulares e para cursos de idiomas 

4) Debate sobre outros possíveis formatos para a mobilidade de alunos 

5) Lançamento de edital já proposto no início do ano de 2012 
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Resultados 
• Anúncio de Aprovação de financiamento para pesquisas 

aplicadas envolvendo os resultados do projeto Mulheres Mil: 

 Niagara College conseguiu aprovação de sua proposta de financiamento 
apresentada à International Development Research Centre (IDRC), 
instituição canadense de fomento a pesquisas sobre o desenvolvimento 
internacional 

 Primeira vez que um College é contemplado com financiamento da 
IDRC 

 A pesquisa aplicada deverá envolver pesquisadores canadenses e 
brasileiros para avaliar os resultados do projeto Mulheres Mil em suas 
diversas etapas 

 www.idrc.ca 

 Recursos de 50.000 dólares canadenses que deverão ser utilizados ao 
longo do ano de 2012 

 O projeto servirá de apoio para o Programa Nacional Mulheres Mil 
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Resultados 
• Intercâmbio de experiências sobre a metodologia do 

Reconhecimento de Aprendizagem Prévia (ARAP): 

 

 Negociações para que o Red River College promova a capacitação de 
20 formadores que podem trabalhar como formadores dos novos campi 
do Mulheres Mil – em aberto 

 Proposta de realização conjunta de estudo comparado entre a 
experiência da Rede CERTIFIC e o sistema canadense de 
reconhecimento de aprendizagem prévia, a partir do ARAP – em aberto 

 Manifestação de apoio da ação por parte da ACCC 
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Outros Encaminhamentos 

• CONIF deverá criar um portal com todas as informações sobre a 
cooperação internacional entre os dois países 

• Todos os Institutos Federais e Colleges presentes apresentaram 
uma lista com as áreas prioritárias para o desenvolvimento de 
pesquisas aplicadas 

• Algumas dessas áreas já estão sendo alvo de ações conjuntas, 
que deverão ser publicadas no portal do CONIF 

• Deverá ser promovida a troca de informações sobre o setor de 
pesca entre os dois países (manifestação de Interesse de 
trabalho conjunto por parte de alguns Colleges) – SETEC 

 

 


