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Universidade
do futuro.
"Aprender
é para a vida"

Um ensino

multidisciplinar,
flexível,
colaborativo
em que as
faculdades
serão espaços
de partilha.
Líderes de

empresas
e universidades
dizem-nos
como deve
ser o ensino
no país.
Texto: João Tomé

A era digital está a mudar a forma
como vivemos, como estudamos,

pensamos, trabalhamos e interagi-
mos. Mais do que canudos, os jovens
estudantes querem ter um impacto
no mundo e exigem mais conheci-

mentos e ferramentas tecnológicas.
Ouvimos preocupações e ideias para
um futuro mais integrado e colabora-
tivo na aprendizagem dos portugue-
ses, em que o ideal é que se esbata o

fosso entre universidades e empresas
e os currículos possam ser dinâmicos

e ágeis. A universidade como local

para treinarmos o músculo do pensa-
mento e treino com experiências
(onde especialistas das empresas de-

vem estar) e não como mero local de

transmissão de conhecimento. Em
maio, Elon Musk, CEO da Tesla, cor-

rigiu o seu diretor de comunicação
quando este destacou um dos gesto-
res da empresa. "Ter um curso em
Stanford não interessa para nada, re-
levante é o que se faz com ele", dizia

Musk, que criou uma escola (Ad As-

tra) para os seus filhos, em que os alu-

nos escolhem disciplinas pelos seus

gostos e não são divididos por idade.
Cristina Fonseca, cofundadora do
unicórnio português Talkdesk, con-

corda. "Aprender é para a vida, seja
em troca de experiências, cursos on-
line ou em espaços físicos."

"Pressão enorme
pelo talento"

O responsável má-
ximo do Instituto
Superior Técnico,
uma das universi-
dades de referência
do país e do mundo,

Arlindo Oliveira, tem várias ideiâS"^

sobre como o ensino dos próximos,
anos vai mudar. "A aula expositiva—
em que o professor fala e os alunos"
tomam notas toma-se cada vez mç
nos relevante, porque a informação-
hoje está em todo o lado e os alunos-

preferem receber a informação em.
vídeos curtos e bem feitos." O en-

genheiro admite que "o ensino mo-
vimenta-se mais para mecanismos

interativos, baseados em projetos
específicos e interação, em que as

aulas vão ser cada vez mais um es-

paço de discussão". Já existe mais

de uma dezena de cursos disponibi-
lizados oriline, "em que os alunos
do Técnico ou de fora podem parti-
cipar", mas a mudança está a ser

"lenta", admite. Neste momento "a

pressão por talento português é

enorme nas áreas tecnológicas e

não há cursos ou vagas suficientes".
O motivo? "O ensino cá está subfi-
nanciado e não conseguimos abrir
as vagas necessárias, sabendo que
precisamos no país de mais 1500

engenheiros do que temos." Para o

futuro, aposta numa relação mais



próxima entre empresas e universi-

dade, daí terem criado cursos pe-
quenos e personalizáveis "para re-
converter pessoas formadas nou-
tras áreas dando-lhes competências
mais tecnológicas". Outro desejo é

criar condições para um ensino
mais flexível, onde quem tira enge-
nharia civil pode complementar
com outra área, por exemplo. "A in-
\ teligência artificial vai também

ajudar-nos a tornar o ensino per-
sonalizado, criando tutores que/ definem a aprendizagem à medi-

da dos conhecimentos, gostos e ra-

pidez de cada um."
'

Especialistas
que dão aulas
Cristina Fonseca,

que ajudou a
criar a

Talkdesk (star-

tup que forne-
ce serviço de

callcenter aloja-
do na cloud) acredi-
ta que "o ensino em Portugal tem
de mudar". "Vivemos numa socie-

dade em mudança profunda e ver-
tiginosa, onde as ferramentas que
recebemos na universidade já es-

tão, muitas vezes, obsoletas", ad-
mite. Daí que a responsabilidade
de aprender esteja mais do lado dos

alunos. A atual venturepartner da

índigo Capital partilha uma expe-
riência peculiar que teve em São

Francisco, na Singularity Univer-
sity (organização que tem o futu-
rista da Google Ray Kurzweil como

mentor), onde fez um curso de ve-
rão gratuito. "Tive acesso a especia-
listas que estão a mudar a nossa so-

ciedade, da genética, à robótica, aos

carros autónomos, impressão 3 D
¦ou a ida ao espaço." Juntos, discu-

-1 tiarn a educação, a fome no mun-
do, a saúde no futuro ou a energia."
Ao seu lado como alunos, estavam

80 pessoas de 40 países, desde es-

pecialistas do MIT, responsáveis

por telescópios na Antártida, ou

pessoas que ajudam refugiados em
África. O que tirou da experiência é

que "a colaboração entre especialis-
tas, investigadores, professores,

empresas, universidades e alunos é

o que irá alimentar o futuro". Por

isso, pede que as empresas partici-
pem mais no ensino em Portugal e,
embora não queira ser política, se

mandasse, "além de criar um ecos-
sistema colaborativo de inovação",
iria limitar a vinda de empresas es-

trangeiras que "só buscam talento
barato para, assim, dar força às em-

presas nacionais".
Ricardo Marvão, responsável da

Beta-I (organização que ajuda star-

tups a crescer) e que trouxe o proje-
to da Singularity University para
Portugal há poucos meses (já de-
ram cursos feitos por medida a em-

presas), admite que "o ensino deve

ajudar a mudar de mentalidades,

porque cá há um medo incrível de
falhar e de ter de tentar de novo".
Outro fator que quer ver alterado é

a forma como nas empresas tradi-
cionais os líderes devem mudar de

mentalidade: "Ainda não se dá for-

ça ao jovem talento que pode levar

a empresa para o futuro." Daí que
existam cursos na Singularity em
que põe lado a lado o CEO e o esta-

giário da empresa.
"Os miUenniàls exigem multidis-

ciplinaridade, querem ter expe-
riências rápidas que lhes dêem va-
lor e não se importam de mudar
de universidades ou empresas para
o conseguir." Marvão admite que
há alguns bons exemplos em Por-

tugal, mas é preciso maior ligação
entre universidades, para dar a

gestores formação tecnológica e a

engenheiros formação de gestão,

por exemplo.

"Tecnologia
em todas as áreas"

O reitor da Nova
SBE em Carca-

velos, Daniel

Traça, admite

que embora

haja um grande
esforço da sua ins-

tituição em colocar os olhos no fu-
turo "há um desafio enorme em
Portugal para as universidades se

adequarem às novas tendências".

Certo é que uma sociedade cada

vez mais assente em bases tecnoló-

gicas que mudam rapidamente "vai

exigir muito de todos". Traça admi-
te no entanto que "as universida-
des portuguesas estão num bom
momento" e "tem-se recuperado
algum do atraso". Os três maiores
desafios são, primeiro, "dar novas

competências". "É preciso formar
os jovens com tecnologia em todas

as áreas." No entanto, o que fará a

diferença para a inovação será algo
mais humano: "Dar capacidades de

liderança, trabalho em equipa e de

pensar fora da caixa."

O segundo desafio é a investiga-
ção multidisciplinar, com maior li-

gação entre áreas, a gestão com a

medicina, por exemplo. O último e
terceiro desafio é a interligação do
ensino com as empresas. Traça ter-
mina admitindo que a universida-
de do futuro deve ter o seu sucesso
medido "pelo impacto que conse-

gue na sociedade, até porque a tec-

nologia está a mudar essa mesma
sociedade e o próprio capitalismo
terá de ser reinventado". A univer-
sidade deve ser, assim, "uma casa,
um local neutro que pode ter
ONG, empresas e outras disciplinas
lá dentro. Quem não reagir às mu-
danças que estão a chegar será in-

consequente e irrelevante".



"A educação superior
pode vir a ser um
setor de atração"

Na primeira entrevista
como diretora do Lisbon

MBA, Maria José Amich
fala dos desafios da
formação de líderes.

MARTA VELHO

Espanhola de nascença, mas a vi-
ver em Portugal há quase 30 anos,
Maria José Amich tomou conta
em maio do leme da mais presti-
giada formação superior portugue-
sa: The Lisbon MBA. Presença assí-

dua nos rarikings internacionais,
o curso resulta de uma colaboração
entre as escolas de gestão da Nova
e da Católica e conta também com
uma parceria com o norte-ameri-
cano MIT.

"Sinto um grande orgulho por
ter sido convidada para diretora
executiva desta instituição de

enorme prestígio", assume ao Di-
nheiro Vivo, na sua primeira en-
trevista no cargo. The Lisbon MBA
é a única formação na Europa com

parceria com o MIT. Mas Maria Jo-
sé Amich defende que não é essa a

principal causa do prestígio do cur-
so. "Temos a primeira posição, por
dois anos consecutivos, em inter-
national course experience; e a pri-
meira posição também em career
boost na Europa e a oitava no mun-
do. Isto mostra que esta é uma ins-

tituição que já tem um enorme re-
conhecimento no mercado e com
muitos alunos a mostrar vontade
de se candidatar, apesar de os crité-
rios de admissão serem bastante
restritos."

Os rarikings são importantes
"porque os candidatos olham para
eles", mas os benefícios do curso
falam por si. Desde o ambiente in-
ternacional, à proposta atrativa de

custo-benefício, passando tam-
bém pela personalização da pró-
pria formação. "Existe um tronco
comum de disciplinas e depois
uma série de matérias optativas e

nós tentamos sempre introduzir
todas as novas tendências desta

nova revolução tecnológica que
estamos a viver, como artificial in-

telligence ou big data analytics",
explica a diretora executiva. Estas

matérias, assume, têm cada vez
mais saída. "O mundo não é está-
tico e um líder, hoje em dia, tem de

ser capaz de entender e introduzir
todas estas novas técnicas e meto-
dologias de gestão dentro da estra-

tégia do seu negócio."
O reconhecimento cada vez

mais crescente que o Lisbon MBA
tem junto dos pares e do mundo

empresarial está a trazer benefí-
cios para Portugal. Põe muita gen-
te a olhar para o país, conta Maria
José Amich. "Acredito até que a

educação superior pode tornar-se
um setor per se de atração para a
economia portuguesa."

Ainda assim a gestora tem dúvi-
das em relação a outras formações
virem a ter o mesmo impacto. Por-

que o país é pequeno, explica. "Eu

sou muito a favor da colaboração.
Este Lisbon MBA é único porque
duas universidades de topo junta-
ram-se por um bem comum. Claro

que o parceiro internacional aju-
dou a consolidar o prestígio. Mas,
se cada universidade estivesse por
si só, seria mais difícil ter chegado
até aqui. É óbvio que quanto me-
lhor formação oferecermos nas

nossas universidades, melhor será

a imagem do país."




