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Uma seleção mensal dos mais recentes artigos, projetos, ideias, notícias e
eventos sociais que têm inspirado os membros do Lemann Center e da
Universidade de Stanford a se engajar na melhoria da Educação no Brasil.

NOTÍCIAS
“É com grande satisfação que anunciamos que o Programa de Bolsas para

Pesquisadores Visitantes no Centro Lemann de Inovação Educacional e
Empreendedorismo na Universidade de Stanford está agora aceitando

candidaturas para o Ano Acadêmico 2017-18. O Centro está em atividade há
seis anos, e vem estabelecendo uma comunidade vibrante e cada vez maior
de professores, estudantes e pesquisadores visitantes que compartilham o

compromisso com a melhoria da educação no Brasil. O programa oferece uma
oportunidade especial para aqueles que desejam juntar-se a esta comunidade
e passar um período em Stanford trabalhando em um projeto que avance as
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metas do Centro e interagindo com a nossa equipe e nossos alunos.
Esperamos que você esteja considerando juntar-se a nós em 2017-18."

Paulo Blikstein, Eric Bettinger, Martin Carnoy and David Plank

O processo de inscrição para as bolsas do Programa de Visitantes do Centro
Lemann está aberto a estudantes, pesquisadores, empreendedores e
profissionais brasileiros interessados em participar do programa de três meses
da Escola de Educação da Universidade de Stanford durante o ano letivo de
2017-2018. 
O Programa de Visitas possui duas categorias: Visiting Scholars ( candidatos
com PhD completo) e Visiting Student Researchers ( candidatos cursando
o doutorado) e a bolsa ainda pode incluir fundos de diversas fontes, inclusive
outras instituições. 
As inscrições serão aceitas até 10 de março de 2017. 
Informações adicionais e formulários de aplicação estão disponíveis no site do
Lemann Center. 
 

PANORAMA
Estudantes e pesquisadores brasileiros compartilham sua experiência na
Califórnia enquanto participavam do Lemann Center Visiting Program em
Stanford durante o ano passado.

Juliana Marangoni Amarante destaca a importância da rede de contatos
internacional durante sua experiência como Visiting Student Researcher no
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Centro Lemann em Stanford. 

O professor Bernardo Fernandes fala do impacto de sua experiência como
Visiting Scholar em Stanford para sua pesquisa sobre a Reforma Agrária no
Brasil.

Rachel Reis conta como as atividades extracurriculares impulsionaram sua
pesquisa durante o período como Visiting Student Researcher em Stanford.

Rodrigo Barbosa destaca o aprendizado adquirido nos debates do quais
participou em Stanford durante a estada como Visiting Student Researcher. 
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O Professor David Plank  abriu mais uma edição da série mensal de
seminários que está promovendo sobre a Política de Educação dos EUA (em
comparação com o Brasil). O Professor Emérito David Stern falou (via
videoconferência) sobre “Ensino Técnico - Profissionalizante”. O tema foi
escolhido em função da relevância que tem a formação profissional para a
Reforma do Ensino Médio, atualmente em andamento no Brasil. David Stern é
Professor Emérito de Educação na Universidade de Berkeley, e sua pesquisa
enfatiza a relação entre educação e trabalho e distribuição de recursos nas
escolas.

Visiting Scholar Sabine Righetti apresentou sua pesquisa sobre "Ensino
superior no Brasil: desafios e avaliação" no curso EDUC 404. A palestrante
baseou-se em seus 15 anos de experiência no campo como jornalista
brasileira especializada em educação, sua dissertação de doutorado no
campo, bem como os dados de ensino superior que vem coletando no Brasil.
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