Lemann Center em Stanford

Um centro de pesquisas dedicado à Educação no Brasil
Quem somos

O Lemann Center é um centro de estudos e pesquisas aplicadas à
Educação no Brasil, localizado na Universidade de Stanford, no coração
do Vale do Silício.
Liderado pelos professores Martin Carnoy, Eric Bettinger e David Plank, o
Centro está construindo uma rede de pesquisadoras, pesquisadores e
outros parceiros cujo treinamento, senso de comunidade e visão
compartilhada de futuro os tornarão pioneiros da mudança na
educação brasileira.
Desde 2014, mais de uma centena de brasileiras e brasileiros foram
beneficiados pelas bolsas de estudo oferecidas pelo Centro Lemann
para doutorado e mestrado, além do programa de visitas à Stanford.
A atuação acadêmica envolve estudos, artigos e publicações internacionais, além da criação, desenvolvimento e
implementação de projetos no Brasil como o D3E, PED Brasil e Mindset.
(https://stanford.io/3fGBHTY)

Áreas de interesse na Educação
Políticas Públicas: análises dos modelos alternativos de
serviços educacionais; financiamento e gestão dos sistemas e
unidades escolares; implementação e avaliação da BNCC e
reforma do Ensino Médio
Carreira de Professores: formação inicial e continuada; novas
estrategias de ensino e análise das condições de trabalho
Tecnologia: avaliação, inserção e desenvolvimento de novas
tecnologias no ensino; educação a distância; realidade virtual
e jogos digitais
Equidade: análise de inequidades entre regiões, estados, redes de ensino e grupos sociais; políticas e práticas educacionais para reduzir inequidades
Economia da educação: contexto sócio-cultural; análise de diferenças em acesso e desempenho; rentabilidade e
modelos alternativos de serviços educacionais; qualidade e rentabilidade do ensino superior; análises internacionais e
comparadas

Atualmente, o Centro Lemann
está buscando recrutar um
conjunto mais amplo e diverso
de bolsistas para atrair novos
talentos e lideranças.

Oportunidades e Bolsas de Estudos
Mestrado na Faculdade de
Educação de Stanford
O Centro Lemann oferece bolsas de estudos para os
seguintes cursos de mestrado em Stanford:
International Comparative Education (ICE)
Learning Design and Technology (LDT)
Policy, Organization, and Leadership Studies (POLS)
Education Data Science (MS)
Candidaturas para o mestrado em Stanford começam
em outubro e ficam abertas até janeiro. As informações
para a preparação da sua candidatura estão
disponíveis no site da Faculdade de Educação de
Stanford aqui. (https://stanford.io/3aTwftJ)

Postdoc e “Sanduíche”
Visiting Program em Stanford
As bolsas de estudo oferecidas são para visitas com
períodos de 3 a 5 meses para o Centro Lemann em
Stanford. O programa tem duas categorias:
Visiting Scholar - para candidatas e candidatos
que tenham o doutorado completo
Visiting Student Researcher - para estudantes
cursando o doutorado ou mestrado no Brasil
As bolsas do programa cobrem em torno de 98% das
despesas durante o período de visita.
Mais detalhes sobre a chamada e como enviar sua
candidatura estão disponíveis aqui.
(https://stanford.io/38Nb0br)
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