
ENSINANDO & 
APRENDENDO 
PARA O FUTURO

Uma coletânea de Estudos de Caso de Virtual 
Exchange do Projeto VAMOS sobre o
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da ONU



Editor:                      
Ano de publicação: 2023
Local de publicação: (adicione o local de publicação aqui)
Foto de capa:(se a imagem for alterada na primeira página, adicione citação ou exclua linha)
Direito autoral:Todas as imagens apresentadas são usadas com permissão do proprietário dos direitos 
autorais.
Isenção de responsabilidade[1] : “O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não 
constitui um endosso do conteúdo, que reflete apenas as opiniões dos autores, e a Comissão não pode 
ser responsabilizada por qualquer uso que possa ser feito das informações nela contidas. ”.
Palavras-chave: Intercâmbio Virtual, ODS da ONU, Educação para o Desenvolvimento Sustentável, 
Wicked Problems, Estudos de Caso
ADD Logótipo cofinanciado Erasmus

1



Autores
Universidade de Uppsala - Ulrika Persson-Fischier, Parisa Rouhi, Fanny Jonsson
UNICollaboration - Mirjam Hauck, Lorenza Bacino
Universidade Federal de Pernambuco - Cristiane Salomé Ribeiro Costa, José Roberto Ferreira Guerra
Universidade Tecnológica Federal do Paraná - Líbia Patrícia Peralta Agudelo
Universidade Federal do Pará - Marcelo Bentes Diniz, Márcia Jucá Teixeira Diniz, Raul Ivan Raiol de 
Campos
Universidade Nacional Pedagógica Francisco Morazán - Diego Carlos Diaz Alvarado
Escola Nacional de Ciências Florestais - Nelson Geovanny Mejía Pineda
Universidade Tecnológica de Hondurass - Reini Cáceres Caravantes
Universidade de Pádua  - Massimo De Marchi, Francesca Helm, Edoardo Crescini, Francesco Facchinelli

Editores 
UNICollaboration - Lorenza Bacino
Universidade de Uppsala - Fanny Jonsson
Universidade Federal de Pernambuco   - José Roberto Ferreira Guerra

Traduzido por
Universidade Tecnológica de Hondurass - Luis Diego Chacón Víquez
Universidade Federal de Pernambuco - Madson Góis Diniz

Esquema e Design
Universidade de Uppsala  - Fanny Jonsson, Cecilia Hammar 

Reconhecimentos

3



HONDURAS
Francisco Morazán National Pedagogical University (UPNFM)
National School of Forestry Sciences (UNACIFOR)
Technological University of Honduras (UTH) 

BRASIL
Federal University of Pernambuco (UFPE)
Federal University of Technology of Paraná (UTFPR)
Federal University of Pará (UFPA)

SUÉCIA
Uppsala University (UU)

ITÁLIA
University of Padua (UNIPD)

BÉLGICA
UNICollaboration

Diretório das principais organizações que contribuíram para este projeto e as equipes
de implementação que podem fornecer conselhos sobre a implementação local do
VAMOS Virtual Exchange Courses on Wicked Problems.

2



HONDURAS
Universidade Nacional Pedagógica Francisco 
Morazán (UPNFM)
Diego Carlos Diaz Alvarado
Javier Garcia Reynaud
Ricardo Morales-Ulloa
Suyapa Palma Cálix
Yajerik Ortega Ramos
Yenny Eguigure
Zoila Maribel Moncada

Escola Nacional de Ciências Florestais 
(UNACIFOR)
Audry Eugenia Orellana Pizzato
Nelson Geovanny Mejía Pineda
Menélio Bardales Domínguez
Gabriela Alejandra Morales Cartagena
Nelson Rolando Erazo Sánchez

Universidade Tecnológica de Honduras (UTH)
Luis Diego Chacón Víquez
Reini Alejandra Cáceres Caravantes
Melissa Banegas Reyes
Karolina Herrera Rodríguez

ITÁLIA
Universidade de Pádua
Francesca Helm
Massimo De Marchi
Laura Brandolin

 
Colaboradores desta coleção e especialistas que podem fornecer conselhos sobre a
implementação local dos VAMOS Virtual Exchange Courses:

4

BRASIL
Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
José Roberto Ferreira Guerra
Carla Regina Pasa Gómez
Cristiane Salomé Ribeiro Costa
Thyago Moreira de Queiroz
Madson Góis Diniz

Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR)
Eloy Fassi Casagrande Júnior (Curitiba)
Libia Patrícia Peralta Agudelo (curitiba)
Maclôvia Correa da Silva (Curitiba)
Siderlene Muniz Oliveira (Dois Vizinhos)
Juliane Perseguini (Dois Vizinhos)
Lilian de Souza Vismara (Dois Vizinhos)
Anelize Amaral (Dois Vizinhos)

Universidade Federal do Pará (UFPA)
Marcelo Bentes Diniz
Márcia Jucá Teixeira Diniz
Sílvia Helena Ribeiro Cruz
Raul Ivan Raiol de Campos

SUÉCIA
Universidade de Uppsala
Ulrika Persson-Fischier
Parisa Rouhi
Fanny Jonsson



VVAMOS (Virtual Exchange to Tackle Wicked Problems: Latin American and European 
Collaboration on Education for Sustainable Development) é um projeto inovador de capacitação 
no âmbito do programa Erasmus+ em vigor entre 2021 – 2023. O projeto VAMOS reuniu oito 
universidades da Europa, Brasil e Honduras para facilitar o intercâmbio de boas práticas no 
campo da Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS).

 Sendo uma iniciativa bottom-up e tendo como percurso pedagógico-metodológico um processo 
de co-criação, este projeto permitiu que professores e alunos colaborassem entre si através de 
divisões geográficas fazendo uso da mais recente tecnologia para beneficiar a aprendizagem 
entre pares, para aprofundar e ampliar o conhecimento local e elevá-lo a um nível internacional.

O treinamento na configuração de projetos de Virtual Exchange (VE) foi fornecido pela 
UNICollaboration, uma organização sem fins lucrativos composta por acadêmicos e especialistas 
que contribuem na formação, concepção e avaliação desta pedagogia. 

Para mais informações, consulte: https://vamos-erasmus.eu/

Sobre o projeto VAMOS

https://vamos-erasmus.eu/


Por que esta coleção?

As Nações Unidas lançaram um apelo global por uma “Década de Ação” para cumprir os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS) até 2030 e enfatizaram que é essencial pensar em novas 
maneiras de acelerar a ação para um futuro sustentável. As universidades precisam educar para 
a mudança e preparar os alunos para o futuro e os desafios de sustentabilidade que todos 
enfrentamos.

Embora haja uma abundância de tecnologia para colaboração virtual, as universidades ainda 
estão procurando maneiras de desenvolver iniciativas de VE junto com parceiros internacionais 
para facilitar o aprendizado global e equipar os alunos com as competências necessárias para 
enfrentar os desafios 'glocais' do século XXI e além .

Questões de sustentabilidade e, em particular, o conceito de “Wicked Problems” destacam o 
papel crítico da colaboração internacional na fronteira da educação. Nesta coleção, 
compartilhamos nosso entendimento de que o VE crítico veio para ficar e o alinhamento dos ODS 
da ONU desempenha um papel importante na criação de um futuro sustentável. Saiba mais lendo 
esta publicação!

Finalidade e público-alvo

Para quem?

Nesta coleção, os professores envolvidos no VAMOS 
compartilham suas experiências dos cursos de VE e visam 
inspirar outros educadores a aceitar o desafio e 
experimentar o VE por si mesmos, aproveitando assim o 
poder da tecnologia para aproximar pessoas de lugares 
geograficamente separados e trocar ideias para um 
futuro melhor.



Após dois anos de intenso trabalho, um grande e engajado grupo de pesquisadores, professores e 
funcionários foi chamado a tomar uma decisão: criar um título de livro! Mas não é qualquer 
publicação. É a coleção que apresenta os principais resultados do Projeto VAMOS em termos de 
formação de professores para divulgar a EV e a Educação para o Desenvolvimento Sustentável 
(EDS) e debater a questão dos Wicked Problems que constituem o eixo da nossa colaboração 
VAMOS. Durante nossa última reunião presencial do VAMOS na Universidade de Uppsala, na 
Suécia, no final de 2022, o grupo se reuniu para discutir qual título seria mais representativo dos 
esforços empreendidos nos últimos dois anos. Nosso livro seria mais um guia ou uma coleção de 
relatórios de estudos de caso?

Desde o início, todos concordamos que um título deve ser atraente o suficiente para conquistar a 
atenção dos futuros leitores de nossa publicação. Isso não foi nada fácil, mas acreditamos que 
fomos bem-sucedidos em nosso esforço.

Duas reuniões presenciais e 24 horas depois, concordamos com uma nova proposta: Estudos de 
Caso do Projeto VAMOS em Intercâmbio Virtual sobre Sustentabilidade. A reflexão continuou e o 
grupo percebeu que precisava aprofundar mais. Finalmente, concordamos com o subtítulo que 
você vê na capa desta publicação: Uma coleção de Estudos de Caso de Intercâmbio Virtual do 
Projeto VAMOS sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

Precisávamos sair de nosso encontro cara a cara com esse título resolvido e pronto para começar. 
Pedimos o envolvimento de nossa equipe mais uma vez à medida que avançamos na discussão. 
Sucesso! Mesmo que parecesse ser apenas uma pequena variação de nossas ideias originais, o 
título final deixou todos com a sensação de "É isso aí!" e nosso título final foi decidido como 
"Ensinar e Aprender para o Futuro".

A equipe do Projeto VAMOS espera que o leitor conheça mais sobre nossas atividades e seu 
potencial impacto nas universidades parceiras envolvidas no projeto. Acreditamos que este 
material seja tão inspirador para você quanto o VAMOS tem sido para cada um de seus membros 
na continuidade do trabalho pela educação que tem a sustentabilidade em seu cerne.

Convidamos nossos leitores a conhecer nossa publicação que - no verdadeiro espírito VE - é uma 
co-criação genuína: "Ensinar e Aprender para o Futuro: Uma coleção de Estudos de Caso de 
Intercâmbio Virtual do Projeto VAMOS sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
da ONU".

VAMOS!

"A existência humana não pode calar, nem alimentar-se de palavras falsas, mas apenas de 
palavras verdadeiras, com as quais homens e mulheres transformam o mundo. Existir, 

humanamente, é nomear o mundo, mudá-lo. [... ] O ser humano não se constrói no silêncio, 
mas na palavra, no trabalho, na ação-reflexão." 

 Paulo Freire (2005, p. 88)

Colaborando em um título
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Troca virtual crítica

Educação para o Desenvolvimento Sustentáve

Refletindo ou caracterizado por dimensões locais 
e globais

Ensino superior

Internacionalização em casa

Metas de desenvolvimento sustentável

Áreas protegidas

Baixo nível socioeconômico

Forças Fraquezas Oportunidades Ameaças

Troca virtual

Wicked Problems 

CVE

ESD 

GLOCAL

ELE

IaH

ODS

PA

Soluço

SWOT

VE

WP          
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Introdução

 



Universidades de todo o mundo estão cada vez mais se desafiando para trabalhar com o 
desenvolvimento sustentável e lidar com a questão da sustentabilidade na pesquisa, práticas de 
ensino e aprendizagem. Existem diferentes dimensões para as questões em jogo que podem ser 
abordadas de várias maneiras.

A estrutura universitária típica é organizada em torno da disciplina e de seu assunto e, como tal, 
as universidades tendem a lidar com desafios e problemas de sua própria perspectiva particular. 
Em termos de sustentabilidade, isso significa que apenas um dos três aspectos comumente 
reconhecidos da sustentabilidade é abordado por vez: ambiental, social ou econômico. As 
soluções também podem ser exploradas na forma de diferentes disciplinas que lidam com os 17 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.

Esse caminho não leva em consideração os conflitos entre metas que surgem como resultado 
dessa abordagem de silo para a sustentabilidade. Desafios complexos de sustentabilidade que 
não podem ser divididos em subproblemas facilmente demarcados, para os quais não há viável 
soluções, mas com as quais nós, como humanos, devemos aprender a conviver, são muitas vezes 
referido como 'Wicked Problems'.

Wicked Problems são complexos e multicamadas, compreendendo desafios únicos que os fazem 
parecer insolúveis porque têm uma lógica circular repetitiva, o que significa que eles se 
reproduzem continuamente. Glocal, multifacetado e em constante evolução, os Wicked Problems 
são difíceis de definir e são inevitavelmente um sintoma de outras realidades pré-existentes.

Wicked Problems são encontrados em diferentes contextos sociais, culturais ou ambientais.A 
mudança climática é um desses Wicked Problems não resolvidos. Sendo uma questão 
multidimensional tão complexa que escapa a soluções diretas, a crise climática não tem solução 
rápida. Não tendo fronteiras geográficas, os impactos variam localmente, de modo que novas 
formas de trabalho devem ser exploradas se quisermos encontrar abordagens educacionais 
inovadoras.

Na educação, a chamada Educação para o Desenvolvimento Sustentável (ESD), como campo da 
pedagogia, é uma tentativa de explorar formas inovadoras de trabalhar, integrando diferentes 
áreas do conhecimento para criar uma prática que permita aos alunos trabalhar em ambientes 
altamente complexos e incertos. ambientes no futuro - e, como resultado - quebrar a natureza 
circular dos Wicked Problems. 

Introdução
Wicked Problems e Educação para o Desenvolvimento Sustentável
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Sistemas a pensar: a capacidade de entender como as coisas se conectam e afetam umas às 
outras
Pensamento antecipado: a capacidade de analisar situações atuais e ser capaz de prever 
consequências para o futuro
Pensamento estratégico: a capacidade de projetar e implementar intervenções
pensamento ético: a capacidade de entender e levar em consideração considerações éticas
competência interpessoal: a capacidade de trabalhar com os outros

Neste campo, é importante que os alunos desenvolvam competências, ou seja, habilidades para 
agir com base no conhecimento, que os habilitem a lidar com os crescentes desafios da 
sustentabilidade. Existem diferentes formas de definir quais são essas competências 
importantes, mas aqui estão algumas que são frequentemente mencionadas (Wiek et. al., 2011):

Entende-se também que as soft skills desse tipo exigem que o ensino vá além dos estilos 
clássicos e transmissivos de pedagogia na forma de palestras em sala de aula e avance para um 
maior envolvimento e colaboração do aluno em situações da vida real, colocadas em prática por 
meio da aprendizagem baseada em projetos.

Em suma, a ambição de trabalhar para o desenvolvimento sustentável no Ensino Superior (ES) é 
um apelo às universidades para que saiam das suas zonas de conforto e, juntamente com os 
alunos, ousem aventurar-se numa realidade incerta e complexa, para reinventar o ensino superior 
tal como o conhecemos isto. O Virtual Exchange, ou seja, “aprendizagem colaborativa on-line 
pedagogicamente estruturada entre grupos de alunos em diferentes contextos culturais e/ou 
localizações geográficas” (O'Dowd, 2018), apresenta-se como um formato de ensino e 
aprendizagem viável e inovador neste contexto.

O papel da troca virtual crítica
A troca virtual (VE) combina o profundo impacto do diálogo intercultural com o amplo alcance da 
tecnologia digital (EVOLVE, 2019). É uma prática informada por pesquisa e um forte catalisador no 
avanço da internacionalização dos currículos de ES, conhecida como Internationalization at Home 
(IaH) (Beelen e Jones, 2015; O'Dowd & Beelen, 2021). A VE desenvolveu mais de 30 anos de 
experiência em intercâmbio educacional e estudo no exterior e pode preparar, aprofundar ou 
estender intercâmbios físicos ou, como mostrado pelo COVID-19, também pode imitá-los. Com 
duração média de 6 a 8 semanas, os VEs são conhecidos por preparar os alunos para o local de 
trabalho digital globalizado, pois se concentram em habilidades transversais como resolução de 
problemas, trabalho em equipe e liderança, comunicação, pensamento crítico e inovador e 
alfabetização midiática e informacional (Crawford, 2021).

 No entanto, VE e IaH com base em VE não são inerentemente equitativos e inclusivos. Como 
outras formas de educação online ou mista, elas são propensas às hegemonias ocidentais e
influenciadas por desigualdades no acesso e experiência com tecnologia, restrições institucionais 
(por exemplo, falta de apoio e incentivos para educadores), gênero, raça, idade, domínio da língua 
inglesa , e desafios sociopolíticos e geopolíticos (Helm, 2020).
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CrUm VE crítico (CVE) (Hauck, 2020; Klimanova & Hellmich, 2021) visa garantir experiências de 
intercâmbio estudantil mais equitativas, inclusivas e com propósito. Estes são caracterizados 
pelos seguintes elementos (ver também estrutura abaixo):

A. O uso de tecnologias de baixa largura de banda
B. Um foco em estudantes sub-representados em IaH, por exemplo, de baixo nível 
socioeconômico (SoB)
C. Tópicos de projetos de intercâmbio estudantil informados e alinhados com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU
D. Sempre que possível, integrar o trabalho de extensão de estudantes locais com empresas,
ONGs e instituições de caridade para aumentar a empregabilidade dos graduados e apoiar a 
realização dos ODS.

 O CVE é informado pela alfabetização digital crítica que aproveita as tecnologias digitais para 
ações e mudanças orientadas para a justiça social, por exemplo, alcançando uma gama mais 
ampla e diversificada de alunos em projetos colaborativos de aprendizagem online (Darvin, 
2020; Nicolaou, 2021).

 O CVE é uma agenda para acadêmicos de VE em todo o mundo por meio de seu foco na justiça 
social e na inclusão e instigar mudanças transformadoras nos níveis individual, institucional e 
político. Ele criará novos legados em IaH com base na compreensão da pesquisa como 
“conhecimento vivo” (Facer & Enright, 2016): conhecimento de práxis que conecta experiências 
vividas no terreno - por estudantes, educadores, administradores e tomadores de decisão 
envolvidos em CVE - com o corpo de conhecimento crítico global em educação internacional e 
intercultural e construção de habilidades transversais.

Figura 1: Troca virtual crítica (Hauck, 2022).
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Água, Florestas e 
Pessoas ✔  

4,6, 7, 13, 15, 
17

✔

Turismo Sustentável 
em Zonas Costeiras[ ✔ ✔ 3, 12, 13, 14, 15  

Turismo Sustentável 
em Zonas Costeiras ✔  1,2, 11, 13 ✔

Questões de água e 
florestas no turismo 

sustentável 
comunitário e 
agroecologia

✔  
1,13,14,

15
 

Manejo de Áreas 
Protegidas e Sistemas 

Agroflorestais e sua 
relação com os 

Objetivos de 
Desenvolvimento 

Sustentável
 

✔  6 ✔

Como você verá, a maioria dos AVs realizados no contexto do VAMOS aborda pelo menos dois dos
elementos definidores do CVE.
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promover o desenvolvimento e integração de pesquisa e prática em VE em todas as 
disciplinas e áreas temáticas no ensino superior
engajar-se ativamente na conscientização sobre a VE no nível institucional e de formulação 
de políticas

aprofundam sua compreensão da pedagogia do Virtual Exchange (VE).
compreendem o papel das colaborações internacionais virtuais no apoio ao intercâmbio 
intercultural, colaboração e desenvolvimento de habilidades transversais dos alunos.
consideram os principais recursos e componentes de colaborações internacionais virtuais co- 
projetadas e selecionam a abordagem apropriada para seus próprios projetos.
compreendem o processo (e as etapas) de criação e implementação de projetos de 
colaboração virtual on-line desenvolvidos em conjunto, incluindo a definição de resultados de 
aprendizagem, o design de diferentes tipos de tarefas, a seleção de ferramentas apropriadas 
e a consideração de formas de avaliação.

MÓDULO 1 – O papel da aprendizagem intercultural e da colaboração na EV
MÓDULO 2 – Estabelecendo metas de aprendizagem
MÓDULO 3 - Tarefas e sequências de tarefas
MÓDULO 4 - Ferramentas e tecnologia
MÓDULO 5- Reflexão, reconhecimento e avaliação

A maioria dos educadores VAMOS e alguns administradores institucionais envolvidos no projeto 
participaram de treinamento realizado pela UNICollaboration, uma organização profissional 
interdisciplinar para VE no Ensino Superior. A organização tem dois objetivos principais:

O objetivo do treinamento fornecido pela UNICollaboration é oferecer aos educadores 
interessados   em desenvolver seu próprio VE uma experiência de aprendizado experimental que 
os conduza pelas etapas necessárias para projetar e implementar um VE de classe a classe bem- 
sucedido. Ao participar do treinamento, os participantes:

O treinamento em VE Project Design consiste em vários módulos, cada um incluindo atividades 
síncronas e assíncronas. Este é um exemplo representativo dos tópicos abordados no curso:

Os participantes precisarão de 3 a 4 horas por semana, além das necessárias reuniões semanais 
síncronas do ZOOM. Isso equivale a um total de 4,5 a 5,5 horas por semana em investimento de 
tempo no treinamento.

No final da formação são emitidos crachás digitais pela UNICollaboration a todos os 
participantes que concluíram a formação com sucesso. Crachás serão emitidos para professores 
e administradores no contexto do VAMOS. Os alunos que participaram do intercâmbio 
subsequente também receberam um crachá digital por meio da plataforma Open Passport.

VE Treinamento em Design de Projetos entregue por 
UNICollaboration
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Coleção de estudos de caso

A seção a seguir apresenta a coleção de estudos de caso do Projeto VAMOS. Ao 
todo, a equipe do projeto trabalhou na cocriação e execução de cinco Cursos 
Piloto. Em cada curso, os respectivos professores aplicaram a pedagogia da EV e 
os temas relativos à EDS foram discutidos a partir de diversas abordagens 
teóricas.

A apresentação de cada Piloto detalha sua composição, objetivos de 
aprendizagem, lições aprendidas pelos professores e sua relevância para os 
alunos, além de destacar como as instituições podem contribuir para a 
elaboração de futuras propostas de cursos.
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Este projeto VE teve como objetivo capacitar os alunos a começar a entender a complexa relação 
entre florestas e água e os benefícios resultantes para a população em termos de sustentação 
dos ecossistemas de bacias hidrográficas. Questões como o crescimento populacional e o uso da 
terra, juntamente com a mudança climática,significa que a gestão florestal e hídrica tornou-se 
um desafio significativo.Um desafio que exige novas abordagens, modelos e boas práticas de 
gestão, mas acima de tudo, a compreensão e o envolvimento ativo de todos os stakeholders.

Esta colaboração procurou fornecer aos alunos que não são especialistas nestes tópicos, 
conhecimentos, habilidades e ferramentas para se envolverem ativamente em um diálogo 
intercultural e uma experiência internacional centrada em Wicked Problems e nos ODS da ONU, 
em particular em relação a florestas e água; aprimorando habilidades de pensamento crítico 
dentro de um debate internacional e interdisciplinar. Visava complementar o seu currículo 
académico abordando um tema de interesse atual e significado global, em linha com os ODS da 
ONU.

Água, Florestas e Pessoas

Duração do curso :5 semanas
Número de alunos participantes: 24

Principais ODS abordados
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Universidade Nacional de Ciências Florestais, Honduras
Universidade de Pádua, Itália
Universidade Federal do Pará, Brasil.

Universidade de Pádua, Itália: Francesca Helm
Universidade Nacional de Ciências Florestais, Honduras: Nelson Mejia, Gabriela Morales, 
Nelson Erazo, Menelio Bardales
Universidade Federal do Pará, Brasil: Raúl Ivan Raiol de Campos

Google sala de aula
Google Meet
Padlet
YouTube
Documentos Google
Formulários do Google
Infográficos
Calculadora de pegada de carbono online
Moodle
WhatsApp

Universidades envolvidas

Professores envolvidos

Ferramentas tecnológicas usadas
Algumas das ferramentas tecnológicas utilizadas no projeto VE:

Tipos de comunicação:
Durante o projeto VE, professores e alunos aplicaram comunicação oral e escrita usando o inglês 
como língua franca.

Métodos usados   para promover a interação e colaboração entre os alunos
A fim de promover a interação entre os alunos, uma variedade de modos e tarefas foram 
implementadas. Para quebrar o gelo, os alunos foram convidados a postar fotos e explicar com 
que tipo de árvore se identificam e por quê, e a postar comentários nas postagens uns dos outros. 
Foram utilizados materiais de leitura, ferramentas online como calculadora de Pegada de 
Carbono e gravações de vídeo. Os alunos receberam perguntas para discutir em fóruns 
assíncronos a cada semana. Eles também foram encorajados a encontrar informações sobre 
manejo florestal e hídrico em seus próprios contextos e nos contextos uns dos outros por meio de 
pesquisas e interações em pequenos grupos, usando ferramentas de sua escolha. Eles foram
chamados a colaborar na produção de relatórios conjuntos sobre os temas que lhes foram 
atribuídos.

A sua tarefa final consistia em desenvolver uma campanha de sensibilização e apresentar o seu 
trabalho no final do intercâmbio. No início e no final do intercâmbio foram organizadas algumas 
sessões síncronas aula a aula, com o objetivo de nos conhecermos e apresentarmos o trabalho de 
projeto final a todos os alunos participantes no programa.
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Como é a situação da Gestão da Água e Florestas em ambos os países?
Qual é a diferença entre a situação da Gestão da Água e da Floresta em ambos os países?
Que boas práticas/estratégias/abordagens você acha que poderiam ser adotadas por seu 
país de origem?

O ciclo da água na floresta
Apresentando as Relações Florestais com a Água
A importância das relações florestais com a água
Uma imagem global das florestas e da água

Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável precisam de florestas
ODS e Relações Florestais e Hídricas
Como as florestas facilitam o ciclo da água
As florestas fornecem água potável para o mundo
Florestas: a chave para o sucesso do Acordo de Paris
Manejo florestal sustentável - uma forma de combater as mudanças climáticas

Relatório sobre “Descrever a situação do manejo florestal e hídrico em seu país de origem”
Cálculo da pegada de carbono individual
Apresentação da Campanha de Sensibilização (Projeto Final)
Os alunos da Universidade de Pádua apresentaram o seu relatório e uma reflexão final num
portefólio que entregaram para avaliação no final do curso.

Metodologia de avaliação
As metodologias de avaliação utilizadas no projeto VE:

Feedback dos professores sobre as contribuições dos alunos para os seguintes fóruns de 
discussão:

Testes online sobre os seguintes tópicos:

Acompanhe vídeos e infográficos sobre os seguintes temas:

Avaliação de relatórios e apresentações.

Resultados produzidos pelos alunos

Preparação para montar o curso e divisão de tarefas:
Para a montagem do curso foram planejadas reuniões com todos os docentes envolvidos, para 
acordar aspetos relacionados com o calendário, número de alunos, plataforma online a utilizar, 
métodos e materiais de ensino e colaboração.
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Para 
estudantes

Aprender sobre a relação entre floresta, água e pessoas, gestão e 
sua importância para enfrentar questões perversas de 
sustentabilidade, atingir os ODS e combater as mudanças 
climáticas.
Sensibilização para os recursos florestais e hídricos no seu país e 
no país do parceiro.
Adquirir uma compreensão crítica das questões de 
sustentabilidade em relação à água e florestas em Honduras e na 
Itália; em particular o ciclo da água na natureza e a importância 
das florestas, bem como as repercussões das mudanças
desencadeadas pelas atividades humanas.
Interagir e colaborar com alunos de uma universidade parceira.
Colaborar com outros estudantes a nível internacional e 
transdisciplinar.
Colocando em prática suas habilidades de comunicação oral e 
escrita em inglês.

Beneficios

Para 
professores

Adquirir conhecimento dos ODS e gestão florestal e hídrica em
Honduras e Itália.
Adquirir novas competências na conceção e implementação de 
projetos de VE resultando na formação adequada pela 
UNICollaboration.
Colaborar com outros professores a nível internacional e 
transdisciplinar.
Beneficiar e enriquecer a sua experiência profissional.
Adquirir conhecimento de novas ferramentas e estratégias 
pedagógicas e colocá-las em prática com os alunos seja em sala 
de aula e/ou utilizando técnicas assíncronas.

Para 
instituições

Capacidades de internacionalização reforçadas.
Ampliação da rede de cooperação internacional.
Habilidades tecnológicas da equipe fortalecidas na instituição de 
origem.
As instituições proporcionaram aos alunos oportunidades de 
intercâmbio intercultural.
Oportunidades acadêmicas mais ricas.
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Os esforços globais para alcançar os ODS até o momento têm sido insuficientes para 
realizar a mudança de que precisamos, colocando em risco os compromissos contidos na 
Agenda para as gerações atuais e futuras (Nações Unidas, 2022).

É evidente que novas abordagens são necessárias. O VE oferece a alunos, professores e 
instituições a oportunidade de compartilhar conhecimento, colaborar e obter uma melhor 
compreensão das questões globais de sustentabilidade e como elas afetam as pessoas 
em diferentes partes do mundo, muitas vezes de maneiras diferentes. A experiência
internacional, transdisciplinar e intercultural também fortalece as habilidades de 
comunicação e trabalho em equipe dos alunos que podem ser aplicadas na concepção de 
estratégias para enfrentar problemas de sustentabilidade perversos.

Uma mensagem da equipe 
de professores do curso de 
intercâmbio virtual
Água, Florestas e Pessoas

23



entender os comércios, redes e comunidades globais e locais de turismo e identificar as 
principais partes interessadas e seus papéis na busca do turismo sustentável;
reconhecer como avaliar o impacto de projetos de turismo em andamento ou futuros de uma 
perspectiva ambiental, social e econômica através de uma lente intercultural;
apresentar iniciativas de turismo que tenham efeitos ambientais, sociais e econômicos 
positivos na comunidade em que ocorre.
desencadear a responsabilidade social e a consciência verde, bem como adquirir soft skills 
como parte integrante das competências de cidadania incorporadas ao longo do programa.
promover a mudança e o compromisso individual com os ODS da ONU.

O curso visa desenvolver e fortalecer as competências interculturais e linguísticas dos alunos, 
para gerir o turismo de forma sustentável no quadro de um ambiente virtual de ensino e 
aprendizagem internacional, multicultural e multidisciplinar, com foco no Turismo Sustentável e 
nos ODS da ONU. Foi ministrado através de uma Sala Virtual Internacional com 32 horas de 
trabalho e teve como objetivos específicos de aprendizagem capacitar os alunos para:

Turismo Sustentável em Zonas Costeiras

Duração do curso: 7 semanas
Número de alunos participantes: 30

Principais ODS abordados:
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Alunos participantes
O curso foi formado por alunos interessados   no tema e também interessados   em aprimorar suas 
habilidades de comunicação internacional. Foram selecionados 30 alunos de diferentes 
disciplinas e de diferentes países, sendo que cada Universidade escolheu 10 alunos para 
participar. A maioria dos alunos, mas não todos, veio de um ambiente de turismo, e a maioria 
estava em nível de graduação. Alguns de pós-graduação também participaram. Outros alunos 
com formação não turística puderam se beneficiar e estes geralmente vieram de educação em 
inglês, gestão, inovação e negócios.

As equipas de grupo foram constituídas por 6-9 participantes, combinando alunos de diferentes 
universidades e disciplinas, procurando equilibrar competências. Os alunos foram apresentados 
uns aos outros por meio de atividades de quebra-gelo que ocorreram durante reuniões 
assíncronas e síncronas. Eles foram convidados a formar grupos durante o primeiro encontro 
síncrono e deveriam incluir participantes das três universidades.
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Universidade Federal de Pernambuco, Brasil
Universidade Nacional Pedagógica Francisco Morazán, Honduras
Universidade de Uppsala, Suécia

Universidade Federal de Pernambuco: Carla Pasa Gómez, Cristiane Costa, José Roberto 
Guerra, Madson Diniz e Thyago Queiroz.
Universidade Pedagógica Nacional Francisco Morazan: Zoila Moncada, Suyapa Palma, Javier 
García, Yajerik Ortega e Diego Díaz.
Universidade de Uppsala: Ulrika Persson-Fischier, Shuangqi (Olivia) Liu, Parisa Rouhi e Iida 
Pykkö.

Universidades envolvidas 

Professores envolvidos 

Ferramentas tecnológicas usadas
O Zoom foi usado para reuniões síncronas e uma parede de Padlet para uma atividade de quebra- 
gelo assíncrona. Foi utilizada uma plataforma Moodle para a partilha de material com os alunos, 
tais como o guião da disciplina, apresentações em powerpoint e outros ficheiros e material extra 
que pudessem ajudar os alunos a desenvolver o seu projeto final. Também foi utilizado como um 
canal de comunicação para que os alunos pudessem entrar em contato com os professores e seus 
parceiros de curso quando necessário. Além disso, e-mail e WhatsApp foram utilizados para 
conectar alunos e professores durante as fases assíncronas do intercâmbio. Os alunos também 
criaram grupos de WhatsApp para manter a comunicação entre os membros do grupo. Os 
professores criaram um grupo de Whatsapp para si próprios e o usaram em conjunto com o Zoom 
e o Google Drive.

  
Tipos de comunicação
Para encorajar os alunos a participar neste curso colaborativo, os professores usaram uma 
variedade de métodos de comunicação.

Na Universidade Federal de Pernambuco, os perfis de mídia social (o perfil institucional do 
Instagram junto com as contas pessoais do professor no Instagram) e as páginas institucionais 
foram usadas para alcançar os alunos.

Na Universidade de Uppsala, os professores faziam convites pessoais aos alunos. Uma vez que 
Uppsala já implementa um forte esforço de internacionalização, considerou-se necessário usar 
uma abordagem mais direcionada.

Na Universidade Pedagógica Nacional Francisco Morazán, os alunos foram convidados a 
participar, pois o curso piloto fazia parte de um projeto de extensão comunitária realizado no 
primeiro semestre. Na semana anterior ao curso-piloto foram realizados encontros presenciais 
diários com o objetivo de aferir o interesse dos alunos e sensibilizar para os temas a abordar. A 
comunicação também foi mantida por meio de grupos de Whatsapp e e-mails institucionais.
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Métodos usados   para promover a interação e colaboração entre os alunos

Quebra-gelos/Padlets:
A primeira atividade foi o quebra-gelo. Os alunos foram convidados a postar fotos de seu 
país/lugar de origem e/ou fotos de comida local no mural do Padlet

Salas de descanso:
Durante o primeiro encontro síncrono, os alunos foram divididos em salas de descanso e foram 
solicitados a compartilhar informações sobre seus países/cidades, comida local, lugares que 
gostam de visitar. De volta à plenária, eles foram solicitados a relatar suas experiências e o que 
aprenderam com os outros membros do grupo. As salas de descanso se mostraram muito 
eficazes para manter a gestão da sala de aula, o controle do material e incentivar o fluxo livre da 
conversa, permitindo que os participantes mais tímidos se acostumassem a trabalhar com um 
grupo menor.

Agrupamento de alunos:
Para criar as equipes colaborativas, os alunos foram convidados a examinar os ODS da ONU, 
visitar o mural Padlet para saber mais sobre seus parceiros de curso e encontrar um parceiro com 
interesses comuns nos ODS. A formação do grupo foi iniciada durante a primeira sessão síncrona 
pelos professores e depois prosseguiu de forma assíncrona no Moodle, onde foi partilhada uma
lista de contactos dos alunos (e-mail, WhatsApp).

Painel de discussão:
O terceiro método utilizou um painel de discussão durante as atividades em grupo, que 
aconteceram, de forma assíncrona e síncrona, na presença dos instrutores. Durante as sessões 
síncronas, os grupos de trabalho foram divididos em salas de descanso para discutir o tema 
apresentado naquela sessão e discutir como implementá-lo em seu projeto final. De forma 
assíncrona, os instrutores enviaram mensagens no Moodle e em grupos de redes sociais criados 
pelos alunos para incentivá-los a concluir a atividade e resolver e esclarecer quaisquer questões 
pendentes.
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Metodologia de avaliação e resultado produzido pelos alunos

Avaliação de Resolução de Problemas:
A metodologia de avaliação incluiu alunos apresentando uma sugestão para o desenvolvimento 
de uma solução global para os Wicked Problems da indústria do turismo nas áreas costeiras e 
com base em sua compreensão dos ODS da ONU. Para este resultado de aprendizagem, cada 
equipe foi incumbida de desenvolver um trabalho de projeto colaborativo que pudesse começar a 
abordar um dos ODS da ONU. Este trabalho foi apresentado a todos os participantes por cada 
equipa durante a sessão final através de um Pitch.

Autoavaliação:
Os alunos foram estimulados a autoavaliar seu desempenho como parte do processo, tanto 
quanto a refletir sobre o impacto do curso em sua carreira e sobre a forma como a 
sustentabilidade era percebida antes e depois da experiência de EV.

Nota final
A nota desta disciplina foi baseada na apresentação final dos alunos conforme descrito acima, 
que representou 80% da nota total. Os outros 20% referem-se a:
- Os trabalhos avaliados pelo docente responsável por cada sessão;
- Participação individual avaliada pelo professor universitário local;
- Autoavaliação.

Preparativos para montar o curso e divisão de tarefas
Após o treinamento inicial em VE Project Design pela UNICollaboration, uma série de reuniões 
síncronas com os professores envolvidos na colaboração foram realizadas para configurar o 
curso e compartilhar as tarefas. Também foram realizadas reuniões locais presenciais entre 
professores de cada universidade. A experiência e a familiaridade dos professores com os tópicos 
foram levadas em consideração para atribuir funções e responsabilidades distintas para o curso 
colaborativo. Além disso, a compatibilidade com o currículo e os contextos locais de 
aprendizagem também foram considerados para proporcionar um ambiente de aprendizagem 
mais natural.
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Experiência de colaboração intercultural e internacional;
Compreender o contexto localizado do turismo em outras partes
do mundo;
Competências linguísticas, neste caso utilizando o inglês como
língua franca;
Compreensão sobre sustentabilidade e desenvolvimento
sustentável;
Compreender os Wicked Problems e como eles se conectam às
comunidades locais.
Competências para gerir o turismo sustentável.

Beneficios

Insight em contextos de ensino internacional;
Redes estendidas;
Aprender sobre a pedagogia inovadora que é o Virtual Exchange;
Partilha de experiências mútuas;
Conexão com professores de diferentes especialidades e 
disciplinas;
Ensino autorreflexivo;
Abordagens da pedagogia crítica.

Capacitação em AV;
Redes estendidas de universidades colaboradoras;
Expandir a estratégia de internacionalização em casa;
Aumentar o prestígio e a reputação internacional da instituição;
Implementação dos conceitos de desenvolvimento sustentável
nas atividades acadêmicas.
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Dentro da alta administração de nossas instituições, tende a haver hesitação sobre a 
implementação da VE. Além disso, professores e alunos também podem mostrar 
relutância em se envolver nessa abordagem instrucional por vários motivos, por exemplo, 
a falta de tecnologia adequada e recursos instrucionais on-line sendo o principal desafio. 
No entanto, os múltiplos benefícios devem ser destacados acima de quaisquer 
deficiências, pois nosso ambiente de aprendizagem deve abrir suas portas para práticas 
em que a comunicação construtiva conduza a um diálogo profundo, impactante e 
intercultural.

Esse espaço de comunicação se tornará ainda mais significativo ao abordar temas 
centrais nas atuais condições que afetam a vida humana. Nesse sentido, o VE é a 
ferramenta ideal para a conscientização dos ODS, principalmente quando o intercâmbio 
ocorre entre pessoas com backgrounds diversos e cujo conhecimento compartilhado é 
capaz de enriquecer positivamente as diferentes perspectivas envolvidas em uma 
colaboração mútua. Juntos, um projeto como este pode permitir que os alunos obtenham 
um senso aprimorado e aprimorado do mundo ao seu redor.

Uma mensagem da equipe 
de professores do curso de 
intercâmbio virtual
Turismo Sustentável em Zonas Costeiras
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Duração do curso: 5 semanas 
Número de alunos participantes: 47

31

a capacidade de praticar a escuta ativa
desenvolver uma compreensão crítica de Wicked Problems autênticos e complexos
aprender a trabalhar em equipas heterogéneas/multidisciplinares/internacionais
cultivar a empatia e a conscientização sobre a realidade e as necessidades das comunidades 
em risco
•desenvolver a criatividade e se preparar para abraçar tarefas complexas
para abraçar uma abordagem mais profunda para o pensamento complexo e resolução de 
problemas
ser treinado no uso de plataformas e ferramentas colaborativas virtuais
para melhorar a sua capacidade de comunicar em línguas estrangeiras

O principal objetivo do nosso curso VE era treinar alunos e tutores para trabalhar em um 
ambiente multidisciplinar, internacional e colaborativo, a fim de abordar Wicked Problems 
comuns relacionados ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 11, ou seja, “Cidades e 
Comunidades Sustentáveis”. Acrescentou-se uma variável extra, no sentido de que os temas 
abordados foram identificados a partir de consulta e escuta de demandas de pessoas reais de 
uma comunidade local vulnerável na cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, no sul do 
Brasil. Em nosso VE, alunos de graduação e pós-graduação foram organizados em subgrupos de
trabalho heterogêneos, pois eram oriundos de várias disciplinas e eram solicitados a atender às 
demandas acima mencionadas e propor soluções viáveis.

Esperava-se que os principais objetivos a serem alcançados pelos alunos fossem:

Cidades e Comunidades Sustentáveis

Principais ODS abordados:

foram abordados dois temas específicos: Urbanismo Local Sustentável e Segurança Alimentar



Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus, Curitiba e Dois Vizinhos.
Universidade de Uppsala
Universidade Tecnológica de Honduras

Universidade Tecnológica Federal do Paraná Campus Curitiba e Dois Vizinhos: Libia Patricia 
Peralta Agudelo (Chair of the course), Eloy Fassi Casagrande Junior, Maclovia Correia da 
Silva, Siderlene Muniz de Oliveira, Juliana Perseguini, Lilian de Souza Vismara.
Universidade de Uppsala: Parisa Rouhi, Leoni Paul.
Universidade Tecnológica de Honduras: Reini Cáceres

Plataforma Virtual Moodle
Padlet
Miró
WordCloud
Google Drive
Grupos de Whatsapp

Universidades envolvidas

Professores envolvidos

Ferramentas tecnológicas utilizadas (dentro do curso)

As atividades (Sessões síncronas semanais e atividades assíncronas) e os materiais no Moodle 
foram organizados de acordo com uma estrutura de Design Thinking de Empatia, Colaboração e 
Experimentação.

Figura: Organização da plataforma virtual colaborativa Moodle seguindo uma estrutura de 
Design Thinking
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Empatia (Semana 1-2)
Os 47 alunos participantes foram divididos em cinco subgrupos com foco em tarefas específicas 
elencadas de acordo com as necessidades expressas pela comunidade. Os cinco projetos, 
portanto, fizeram parte de um único projeto que abordou questões relacionadas ao urbanismo 
sustentável e à segurança alimentar, resultando em um circuito de Turismo de Base Comunitária 
que conectou áreas verdes, ONGs e iniciativas locais por meio de um circuito comestível definido 
por infraestrutura urbana cultural e de lazer . Entrevistas em vídeo, apresentações em Powerpoint 
e algumas aulas gravadas foram disponibilizadas no youtube.

Colaboração (Semanas 3-4)
Este foi desenvolvido utilizando ferramentas como Miro, Padlet, Wordcloud.

Figura: Programa das sessões semanais síncronas e assíncronas

O Miro foi utilizado para atividades de brainstorming e para introduzir a metodologia backcasting 
onde os alunos foram solicitados a vislumbrar a solução ideal para o problema apresentado e 
mapear as ações necessárias para atingir aquele resultado. Miro também foi utilizado para 
organizar as ideias usando uma abordagem de matriz NOW-HOW-WOW, onde as ideias mais 
viáveis   (NOW & HOW) que eram mais inovadoras e surpreendentes (WOW) foram selecionadas 
para serem implementadas em seus projetos.
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Experimentação (semana 5)
Nesta fase, os resultados foram apresentados pelos membros de cada um dos subgrupos à 
comunidade-alvo de forma a obter o seu feedback. Como uma atividade intercultural para os 
alunos do VE, alunos, tutores e até representantes da comunidade vestidos com trajes 
tradicionais das Festas Juninas que acontecem no Brasil nessa época do ano.

Alcance local (semanas 6-8)
Foi organizada uma atividade em Curitiba, onde os principais resultados foram levados a uma 
turma diferenciada de 35 pós-graduandos da UTFPR, a fim de transformar os resultados em 
projetos viáveis   para serem implantados na comunidade. Esses resultados formaram uma 
exposição de 33 painéis que foi instalada na escola da comunidade e 120 alunos e 40 pais 
visitaram e deram seus feedbacks.

Figura: Ferramentas colaborativas utilizadas pelos alunos
 
 

Fórum Moodle onde as tarefas e lembretes foram escritos, e também as preocupações dos 
alunos compartilhadas.
Whatsapp: cada subgrupo tinha seu grupo específico de Whatsapp e cada grupo tinha um ou 
dois tutores para marcar pelo menos um encontro semanal.
Google Drive: cada grupo teve um espaço para upload de seus materiais, facilmente acessado 
pela plataforma Moodle.

Tutoria. Os subgrupos tinham seus próprios tutores para orientar as tarefas síncronas e 
assíncronas semanais.
Padilha para todos. Uma ferramenta aberta para entregar e trocar informações úteis entre 
todos os participantes
Feedback síncrono semanal. Durante as sessões síncronas, todo o grupo viu resultados e 
aprendeu sobre as novas tarefas.
Salas de descanso. Durante as sessões síncronas, após um feedback semanal, os grupos 
voltaram a trabalhar em seus projetos específicos com a circulação dos tutores.
Os grupos de Whatsapp eram constantemente monitorados pelos tutores para manter o 
entusiasmo e os prazos.

Tipos de comunicação:

Métodos usados   para promover a interação e colaboração entre os alunos:
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Capacidade de resolução de problemas. O grupo conseguiu chegar a um resultado coerente?
Qualidade da apresentação dos resultados. Os resultados foram apresentados em powerpoint 
e explicados por um membro do grupo a todo o grupo e aos representantes da comunidade-
alvo.
Participação e contribuição. Os tutores foram designados como facilitadores para cada um 
dos 5 subgrupos e avaliaram a contribuição de cada aluno para o grupo.
A presença também foi um fator abordado, sendo exigidos pelo menos 60% 

Reuniões semanais com todos os tutores participantes.
Visitas semanais à comunidade alvo local para entrevistar crianças na escola local e outros 
atores comunitários relevantes.
Cada tutor, de acordo com sua habilidade, recebeu tarefas para preparar materiais para 
serem carregados no Moodle.
O Moodle foi concebido com o contributo de alunos e alguns tutores.
A condução das sessões síncronas e assíncronas foi dividida entre os tutores.
Reuniões regulares foram realizadas durante o curso para avaliar questões e resultados.

Métodos de avaliação utilizados e possíveis resultados produzidos pelos 
alunos:

Preparativos para montagem do curso e divisão de tarefas:

Figura:: Amostra dos Certificados VAMOS distribuídos aos alunos e tutores.
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Para 
estudantes

100% consideraram a experiência de conhecer e ouvir os 
problemas relacionados à SDO11 como vivenciada por uma 
comunidade real comovente, reveladora e estimulante.
95% consideraram a experiência de trabalhar em grupos 
heterogêneos e internacionais muito importante e estimulante.
97% afirmaram ter adquirido habilidades na resolução de 
problemas complexos.
97% declararam que conseguiram se conectar e sentir empatia 
com a comunidade alvo enquanto assistiam às entrevistas.
89% declararam que os materiais e o uso da plataforma Moodle e 
das ferramentas colaborativas foram muito bons ou excelentes.
70% declararam que sentiram que adquiriram uma compreensão 
melhor e mais crítica sobre os Wicked Problems.
Devido às barreiras linguísticas e à percepção de falta de tempo 
para estabelecer encontros mais assíncronos, apenas 40% 
disseram que sentiram que melhoraram seus conhecimentos 
sobre a cultura estudantil das universidades parceiras.
A maioria sugeriu encontros síncronos mais longos e a 
implantação do curso de EV no início do semestre letivo para não 
destoar da época de exames.

Beneficios

Para 
professores

Ganhos sobre novas formas de ensinar que vão além das 
atividades presenciais e/ou conteúdos de EaD baseados em aulas 
teóricas que muito contribuem para a Educação para o 
Desenvolvimento Sustentável em nível de Ensino Superior.
Desenvolver competências de coordenação de atividades entre
contextos estudantis heterogéneos e internacionais.
Melhoria nas abordagens críticas de tomada de decisão em 
relação aos ODS da ONU e Wicked Problems.
Habilidades aprimoradas em relação ao treinamento recebido no
desenvolvimento de cursos de Intercâmbio Virtual, uso de 
plataformas online e ferramentas colaborativas.
Importância percebida sobre os benefícios da internacionalização
da educação, especialmente quando se trata de atingir mais 
alunos por meio do intercâmbio virtual
Prática na eficácia da implementação de uma abordagem 
multidisciplinar nas tarefas de sala de aula relacionadas aos 
ODS.
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Para 
instituição

Visibilidade e reconhecimento internacional.
Contato com outras universidades, docentes e investigadores a 
nível internacional.
Conscientização da importância da universidade na tentativa de 
lidar com os problemas locais perversos e na formação de seus 
tutores e professores para lidar com essas questões da maneira 
correta.
Expertise em ferramentas e plataformas colaborativas de última 
geração.
Contactos com os fóruns europeus e chamadas sobre Virtual 
Exchange para desenvolver projetos futuros.
Aumentar a possibilidade de implementar um intercâmbio para 
estudantes dentro das universidades envolvidas
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VE define uma das ferramentas mais importantes atualmente para envolver grandes 
grupos de instituições, tutores e alunos, que de outra forma não teriam a oportunidade, 
em atividades colaborativas de última geração.

Os ODS são complexos, assim como os Wicked Problems; A VE dá-nos a oportunidade de 
nos dirigirmos a quem tem uma equipa grande, heterogénea e internacional. Mantenha os 
temas do seu VE reais, certifique-se de estar consultando pessoas reais: essa é a fórmula 
do sucesso, mantém todos engajados, comprometidos e garante resultados de alta 
qualidade. Preste atenção aos fusos horários ao trabalhar com colegas internacionais e 
selecione colegas totalmente comprometidos e capazes de assumir a carga de trabalho 
necessária.

A EA é muito diferente da Educação a Distância, pois tem como foco a criação de 
atividades que exijam colaboração e não apenas cooperação. Isso leva tempo para chegar 
a um acordo e seu curso pode parecer não estar pronto. Implementá-lo, no entanto. 
Aprender fazendo é o caminho a seguir.

Apesar da resistência de sua instituição, colegas e até alunos, vá em frente, a 
experiência tem se mostrado enriquecedora.

Uma mensagem da equipe 
de professores do curso de 
intercâmbio virtual
Cidades e Comunidades Sustentáveis
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O turismo como atividade que converge para a sustentabilidade ambiental, permite a
implementação da Economia Verde, ajuda a cumprir os ODS da ONU e a superar a exclusão
em países em desenvolvimento como o Brasil
A agroecologia como oportunidade de transição para a soberania alimentar, soberania
fundiária, restauração de ecossistemas, junto com as comunidades indígenas e locais da
Amazônia ou com os movimentos cidadãos de um país europeu como a Itália.

Este curso VE teve como objetivo conectar estudantes da Universidade Federal do Pará (Brasil) e
da Universidade de Pádua (Itália) para hospedar uma experiência de aprendizado intercultural
sobre interconexões com turismo, agroecologia para proteção da água e florestas.

O conteúdo do curso abordou questões mais gerais como a discussão da época do Antropoceno e
sua relação com Wicked Problems; a conceituação de Desenvolvimento Sustentável e os
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). E então voltou-se para o turismo sustentável e
a agroecologia, com base em duas perspectivas principais:

Questões de água e florestas no turismo 
sustentável comunitário e agroecologia

Duração do curso: 7 Weeks 
Número de alunos participantes:  33 students 

Principais ODS abordados:
 

Universidade de Pádua, Itália
Universidade do Pará, Brasil

Universidade de Pádua: Massimo de Marchi, Francesco Facchinelli, Edoardo Crescini
Universidade do Pará: Brasil: Marcelo Bentes Diniz, Márcia Jucá Teixeira Diniz, Sílvia Helena 
Ribeiro Cruz.

Universidades envolvidas:

Professores envolvidos
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Plataforma Moodle
Padlet; Google Earth
Slido
Apresentação em PDF
Aulas em vídeo
Vídeos de apresentação

Ferramentas tecnológicas usadas

Comunicação Verbal (Aulas Síncronas)
Comunicação Não-Verbal (Comunicação Escrita)
Comunicação visual
Audição (aulas assíncronas)

Semana 1: Introdução ao curso, quebra-gelo – Atividade Síncrona
Semana 2: Estudo de caso 1 - Agroecologia urbana em Pádua - Atividade assíncrona
Semana 3: Estudo de caso 2 - Ilha de Cotijuba: comunidade “ribeirinhos” (beira-rio) – Atividade 
Assíncrona
Semana 4: Preparando a apresentação final – Atividade Assíncrona
Semana 5: Estudo de Caso 3 - Redes de agricultores na produção sustentável de alimentos na 
Itália - El Tamiso - Atividade Assíncrona
Semana 6: Estudo de caso 4 – Turismo de Base Comunitária – Atividade Assíncrona
Semana 7: Reunião final, compartilhando soluções emergentes para problemas complexos - 
Atividade síncrona

Tipos de comunicação usados 

Métodos usados   para promover a interação e colaboração entre os alunos
A abordagem metodológica de aprendizagem durante esta colaboração compreendeu diferentes 
recursos, o que exigiu a presença de pelo menos um aluno de cada instituição participante nas 
atividades síncronas e assíncronas. Para atividades síncronas: construção de grupos de discussão 
de forma colaborativa; construção conjunta de whiteware virtual interativo. Para atividades 
assíncronas: redação conjunta de textos, apresentação de tarefas colaborativas em conjunto.

Metodologia de avaliação e possível resultado produzido pelos alunos
Os alunos trabalharam juntos de forma interativa e colaborativa, para construir uma 
apresentação em língua estrangeira. A apresentação teve como objetivo sugerir possíveis 
soluções relacionadas aos estudos de caso apresentados durante o curso.

Preparativos para montar o curso e divisão de tarefas
Para configurar o curso, os professores envolvidos realizaram uma série de reuniões 
preparatórias nas quais o conteúdo do curso colaborativo foi discutido. Também foi decidido 
como o curso deveria ser estruturado e organizado. Em seguida, o conteúdo do curso, dividido em 
suas respectivas unidades, foi disponibilizado em um Google Drive, para ajustes finais em 
conjunto.

O curso foi dividido em 7 semanas, conforme abaixo, com as respectivas equipes responsáveis:
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Para 
estudantes

A troca de informações e conhecimentos permitiu que os alunos
conhecessem pessoas com realidades diferentes e de origens e
contextos diversos;
Como o curso era ministrado em inglês, dava aos alunos a
oportunidade de praticar uma língua estrangeira;
Como o curso envolveu universidades de dois países - Brasil e
Itália - permitiu que os alunos conhecessem diferentes realidades
ambientais com foco em Wicked Problems;
Aprenda conteúdos de Turismo Sustentável e Agroecologia em
diferentes realidades: Amazônia e contexto italiano.

Beneficios

Para 
professores

Os professores aprenderam diferentes metodologias de ensino e 
como projetar e implementar um AV durante o treinamento 
apropriado realizado pela UNICollaboration
Treinamento em habilidades linguísticas aprimoradas em inglês
Possibilidade futura de professores de ambas as universidades 
fazerem pesquisas e publicarem artigos juntos
Explorar a diversidade do conteúdo ministrado em conjunto 
durante o curso
Compartilhar cooperação técnica e experiências na abordagem 
dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Em primeiro lugar, o fortalecimento do processo de
internacionalização envolvendo pelo menos instituições de outros 
dois países: (UNIPD) Itália e (UFPA) Brasil, o que incentivou o 
compartilhamento de conhecimento entre eles sobre diferentes 
realidades sociais e organizacionais;
Os professores empregaram modelos inovadores de ensino e 
aprenderam a usar novas ferramentas pedagógicas que 
trouxeram diversos benefícios para as instituições envolvidas 
(UNIPD e UFPA);
A formação e capacitação interna promovidas pelos cursos de 
ESD foram transversais a todos os cursos de VE, e permitiram aos 
educadores envolvidos replicar os cursos de VE e criar efeitos 
multiplicadores internamente dentro de cada instituição.
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Para ser bem-sucedido, um curso de VE que tenta resolver problemas complexos por 
meio dos ODS da ONU precisa ser explicado claramente aos alunos. Eles precisam 
entender os benefícios de participar de tal programa e por que essas questões precisam 
ser discutidas de forma colaborativa.

Temos Wicked Problems comuns no mundo que exigem uma abordagem conjunta para 
discutir possíveis estratégias para enfrentá-los, a fim de superá-los e permitir e/ou 
potencializar o alcance dos ODS.

Daí a necessidade de utilizar práticas pedagógicas interativas como o Virtual Exchange, 
que pode envolver alunos de diferentes localidades, cuja troca de experiências e 
conhecimentos são muito importantes para que os objetivos de sustentabilidade sejam 
alcançados.

Uma mensagem da equipe 
de professores do curso de 
intercâmbio virtual
Questões de água e florestas no turismo 
sustentável comunitário e agroecologia
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O curso foi dividido em duas partes: uma parte relacionada a sistemas agroflorestais e outra 
parte relacionada à estruturação e manejo de áreas protegidas (unidades de conservação) para 
ecoturismo.

A primeira parte, relativa aos sistemas agroflorestais, teve como objetivo identificar as etapas 
para a implantação de um negócio florestal, começando desde a ideia inicial, coletando todas as 
informações relevantes e participando do processo de desenvolvimento. Isso foi feito com foco 
em sistemas agroflorestais e ecoturismo em coordenação com parceiros nacionais e 
internacionais. O projeto foi implementado na zona tampão dentro da Reserva Biológica 
“Montecillos” e incluiu um elemento de extensão que se concentrou na produção de alimentos em 
pequenas propriedades; também incluiu um foco especial em energia rural sustentável em Áreas 
Naturais e sistemas agroflorestais. A segunda parte, referente à estrutura e gestão de áreas 
protegidas (unidades de conservação) para o ecoturismo, consistiu em uma introdução à história 
das áreas protegidas com referência especial ao contexto do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação (AP - Unidades de Conservação). Seguiu-se uma discussão, no contexto amazônico,
sobre conquistas e desafios em relação aos ODS.

A parte final focou os conflitos entre populações locais e UCs totalmente protegidas na 
Amazônia. Esta seção se refere, em particular, a um estudo de caso sobre o Parque Estadual do 
Utinga, que está vinculado ao ODS 6, por envolver problemas graves relacionados ao 
abastecimento de água potável e saneamento urbano. Além disso, também envolve turismo e 
atividades ilegais no Parque do Utinga.

Manejo de Áreas Protegidas e Sistemas 
Agroflorestais e sua relação com os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável

Duração do curso: 5 Weeks 
Número de alunos participantes: 35

Principais ODS abordados
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Universidade Nacional de Ciências Florestais, Honduras
Universidade do Pará, Brasil

Google Meet
Grupo de WhatsApp (alunos e professores)
Plataforma Moodle

Comunicação Verbal: aulas síncronas
Comunicação Não-Verbal: Comunicação Escrita
Comunicação Visual
Audição: aulas assíncronas

Universidades envolvidas

Professores envolvidos 
Prof. Dr. Raul Ivan Raiol de Campos e Prof. Sra. Menelio Bardales Dominguez.

Lista de ferramentas tecnológicas utilizadas:

Tipos de comunicação:

Métodos utilizados para promover a interação/colaboração entre os alunos:
O método utilizado para envolver os alunos na colaboração foi o VE que “é uma prática 
pedagógica baseada em valores como a reciprocidade e a aprendizagem mútua, oferecendo aos 
jovens oportunidades para se envolverem com múltiplas perspetivas sobre questões específicas 
ou áreas disciplinares, e para interagir e colaborar com pares distantes dentro de programas 
educacionais estruturados em contextos formais ou não formais” (Helm e Beaven 2020, p.1). 
Nesse sentido, alunos de diferentes origens e culturas foram divididos em sete grupos e, com 
base nas tarefas realizadas, desenvolveram pensamento crítico e habilidades de discussão com 
base em problemas complexos relacionados à água e à floresta dos ODS. Para os encontros de 
interação on-line síncronos, os alunos se reuniram em seus grupos para compartilhar ideias e 
discutir as tarefas usando o Google Meet.

Metodologia de avaliação e resultados produzidos pelos alunos: A VE é uma prática pedagógica 
diferenciada porque se baseia na metodologia ativa que considera os alunos como protagonistas. 
Isso significa que eles precisam se engajar, participar, analisar, discutir, interpretar e até 
apresentar possíveis soluções, neste caso, para Wicked Problems. O aspecto disso é que a
abordagem é colaborativa e que os alunos aprendem uns com os outros: o modelo de 
aprendizagem entre pares.

Preparativos para montar o curso e divisão de tarefas
A preparação para o VE consistiu em primeiro lugar em tutores realizando o Treinamento de 
Design de Projeto VE por UNICollaboration. Posteriormente, foram firmadas parcerias com as 
demais universidades envolvidas no curso de formação de EV. Os professores parceiros decidiram 
como incorporar os temas de suas disciplinas em seu próprio projeto de VE colaborativo, como 
Agrofloresta (UNACIFOR) e Estruturação e Gestão de Áreas Protegidas para Ecoturismo (UFPA). 
Os professores parceiros discutiram então a lógica, a tecnologia, a visão geral, os 
objetivos/resultados do curso, os planos de interação e colaboração dos alunos, as 
tarefas/atividades, o calendário e, finalmente, o esboço do curso. Tudo isso foi feito em conjunto
e decidido de forma colaborativa.
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Para 
estudantes

Os alunos revelaram que a EV foi uma experiência inesquecível 
não só pelos conhecimentos adquiridos, mas também pela 
experiência cultural que partilharam
A metodologia ativa ajudou os alunos a pensar “fora da caixa”. 
Isso significou que eles ultrapassaram os muros da universidade, 
ganhando assim uma perspectiva diferente de aprender e discutir 
os Wicked Problems em torno dos tópicos selecionados.

Beneficios

Para 
professores

Os professores ganharam uma compreensão mais profunda do 
processo de aprendizagem dos alunos.
A utilização do conhecimento adquirido no curso de treinamento 
UNICollaboration VE garantiu que a metodologia implementada 
fosse mais significativa e impactante para os alunos
O processo de aprendizagem durante um intercâmbio de VE é 
mais produtivo e requer colaboração, tornando os alunos mais 
proativos na discussão das tarefas.

Para 
instituições

A universidade pode ampliar as parcerias institucionais no 
exterior.
O VE pode ser incorporado em cursos interdisciplinares.
A VE pode ser incorporada a cursos de graduação e pós- 
graduação.
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O projeto deve ser um esforço colaborativo entre parceiros iguais desde o início, no 
entanto, deve-se levar em consideração o número de parceiros a serem incluídos no 
projeto, bem como a demografia dos participantes e como os currículos podem ser 
complementados. 

Seu projeto será interdisciplinar ou suas disciplinas serão semelhantes?

Uma mensagem da equipe 
de professores do curso de 
intercâmbio virtual
Protected Area Management and Agroforestry 
Systems and their relation to the Sustainable 
Development Goals
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Dicas, 
Sugestões e 
Lições 
Aprendidas

3



“Mas o educador humanista e revolucionário não pode esperar que essa possibilidade se 
materialize. Desde o início, seus esforços devem coincidir com os dos alunos para se engajar 

no pensamento crítico e na busca da humanização mútua. Seus esforços devem estar 
imbuídos de uma profunda confiança nas pessoas e em seu poder criativo.” 

Paulo Freire (2005, p. 75).

Dicas, Sugestões e Lições 
Aprendidas

 

Certifique-se de que consegue fazer tudo o 
que pede aos seus alunos. 'Walk the Talk' 
antes de lançar o projeto em termos de 
acesso a plataformas tecnológicas e de 
aprendizagem. Se você não pode usar a 
plataforma, não pode esperar que seus 
alunos consigam.

Dedique tempo para conhecer seu(s) 
parceiro(s) antes de planejar seu projeto e 
comece a planejar seu VE com bastante 
antecedência. Não subestime o tempo 
necessário para organizar, planejar e 
executar tal projeto.

Certifique-se de que você e seu(s) 
parceiro(s) produzam o curso em igual 
medida, certifique-se de que você está 
colaborando e não apenas cooperando.

Esteja preparado para experimentar
 novas tecnologias e ferramentas e esteja 
preparado para cometer erros, 
especialmente na primeira vez. A 
experiência proporcionará uma curva de 
aprendizado significativa para todos os 
envolvidos. Espere o inesperado e 
certifique-se de ser flexível tendo um 
Plano B (e C conforme necessário!).

Crie uma plataforma amigável e materiais 
que possam ser alterados, atualizados e 
adicionados para iterações futuras, para 
que você não precise começar tudo de 
novo se optar por repetir o VE 
posteriormente.

Escolha seus parceiros com cuidado para 
garantir que todas as partes estejam 
comprometidas e investidas no projeto.

Envolva todas as partes interessadas no 
estágio de planejamento e garanta que 
todos saibam qual é o seu papel no projeto 
VE. Isso significa pessoal docente, pessoal 
administrativo e pessoal de apoio técnico. 
Todos têm interesse nessa empreitada.

Alinhe as expectativas e os objetivos do 
curso desde o início. Certifique-se de que os 
alunos entendam o que se espera deles e 
por que devem participar, para que possam 
ter uma experiência tão significativa 
quanto possível.

Certifique-se de que todos os alunos 
tenham o que precisam para concluir e 
participar de sua colaboração VE: um laptop 
e uma conexão decente à Internet são um 
'must' absoluto.

Discuta o processo de seleção com seu(s) 
parceiro(s) - quais alunos serão adequados 
para participar e por quê? Certifique-se de 
que você está de acordo sobre isso.

Antes de embarcar em sua jornada VE:
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É importante que as equipes/grupos sejam 
formados por alunos de diferentes 
nacionalidades e formações para garantir 
que uma experiência comunicativa 
intercultural possa ocorrer.

Seja flexível sobre qual(is) idioma(s) 
será(ão) usado(s) durante o intercâmbio. 
Não se concentre no aspecto do idioma se 
esse não for o objetivo da troca. 
Certifique-se de que os alunos entendam 
que não estão sendo julgados ou avaliados 
por suas habilidades no idioma.

Esteja ciente dos diferentes fusos horários 
de suas instituições parceiras ao planejar 
reuniões síncronas. Certifique-se de que 
as reuniões sejam o mais convenientes 
possível para todos os participantes, para 
que tenham ampla oportunidade de 
participar.

Esteja atento às datas do semestre, 
festivais e outros feriados que podem 
afetar a frequência.

Ao lidar com Wicked Problems, certifique- 
se de analisar o problema não apenas em
um nível geral, mas também em relação às 
metas do ODS específico com o qual você 
está lidando. Os objetivos do curso devem 
estar relacionados com as metas.

Tenha a mente aberta para trabalhar com
professores e alunos de diferentes 
especialidades e disciplinas. Todo mundo 
tem algo a oferecer e os resultados da 
aprendizagem podem ser realmente 
inspiradores e oferecer novas 
perspectivas e pontos de vista sobre 
determinados tópicos.

Gerencie suas expectativas. Lembre-se 
que 'menos é mais'. Evite sobrecarregar o 
curso com conteúdo e certifique-se de dar 
tempo para que seus alunos se conheçam 
antes de começarem a trabalhar juntos. 
Eles trabalharão melhor juntos se tiverem 
tempo para isso.

Pratique empatia e curiosidade em todos 
os momentos e passe essas habilidades 
interpessoais para seus alunos, pois isso 
os ajudará quando tiverem que colaborar e 
trabalhar com pessoas de diferentes 
origens e culturas.

Espere o inesperado e aceite que as 
coisas não serão perfeitas da primeira vez. 
Isso tudo faz parte do aprendizado. 
Mantenha um registro do que funcionou e 
do que não funcionou tão bem para que 
você possa fazer alterações na próxima 
vez.

Esteja preparado para lidar com conflitos 
ao trabalhar com pessoas de diferentes 
culturas e prepare-se para isso antes do 
início do VE, tentando antecipar os 
desafios que você e seu parceiro podem 
encontrar.

O que esperar durante sua jornada VE:
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Acompanhamento

Inclua algum tipo de análise SWOT (pontos fortes, pontos 
fracos, oportunidades, ameaças) do curso dos alunos: por 
exemplo, uma metodologia World Café, que vê as equipes 
de estudantes alternando entre as diferentes partes do 
projeto, debatendo o que funcionou e o que não funcionou. 
Essa abordagem pode ser uma maneira eficaz de o 
professor entender como proceder no futuro.

O VE pode fornecer um plano e um SDG diferente pode ser 
o foco de cada nova interação.

Você e seus parceiros podem criar um guia do professor 
com suas experiências, semelhante a este, para que outros
educadores possam se beneficiar de sua experiência e 
conhecimento no campo do Intercâmbio Virtual.
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Olhando em 
direção ao 
futuro

4



Iniciativa Stevens: Manual de Orientação para Professores de Intercâmbio Virtual                               
https://www.stevensinitiative.org/resource/mentoring-handbook-for-virtual-exchange- 
teachers/
AVALIAR Manual de formação para professores                                                                                        
https://drive.google.com/file/d/1Y4U-HpWGD5S3Yb132wZvUHOXUXkXlMPl/view? 
usp=sharing

Czura, Anna; Dooly, Melinda (Eds). (2022). Assessing virtual exchange in foreign language 
courses at tertiary level. Research-publishing.net.                                                   
https://doi.org/10.14705/rpnet.2022.59.9782383720102
Francesca Helm and Ana Beaven (Eds). (2020).  Designing and Implementing Virtual 
Exchange. A collection of case studies. Research-publishing.net.                                                
https://doi.org/10.14705/rpnet.2020.45.9782490057726 
The Journal of Virtual Exchange, UNICollaboration's rolling online journal where scholarly 
articles can be published                                                                                                        
https://journal.unicollaboration.org/ 

Erasmus+ Virtual Exchange: Handbook for International Relations Officers                        
https://europa.eu/youth/sites/default/files/eyp/eve/attachments/eve_- 
_handbook_for_iros_1.pdf
Stevens Initiative: Virtual Exchange Guide for Senior International Officers                          
https://www.stevensinitiative.org/resource/guide-for-sios/
The FRAMES Scenarios Report                                                                                                              
https://frames-project.eu/outputs/scenarios/
The FRAMES project’s Toolkit for integration of Virtual Exchange in Higher Education                                          
https://zenodo.org/record/7215694#.Y2oxfXbMI2w

Link:https://www.youtube.com/watch?v=oFB7ooV6lWQ
Fonte: Produzido pelo projeto EVOLVE https://evolve-erasmus.eu
 
Guias para professores que desejam configurar uma troca virtual

Exemplos de mais estudos de caso e informações
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https://www.youtube.com/watch?v=oFB7ooV6lWQ
https://www.youtube.com/redirect?event=video_description&redir_token=QUFFLUhqbHN3OWhNVXFCS0p5M2l1SHBGdDB1QkdmaHllZ3xBQ3Jtc0tuZlEtRDBZRkh3cklBeVNkVXRsZDRaYWhmY2FJZjdodDBQd2xkYVlRUUZNWVZOeW5jU0hSb1MzMWxuRHo2Z2pIVk90RDQ2MDdpTEhNTlpqelI2VmY3UHFtVGM0S3JyanRKNUh2c2ZjTEpuR205VWFLSQ&q=https%3A%2F%2Fevolve-erasmus.eu%2F&v=oFB7ooV6lWQ
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Esta publicação compartilha a experiência do consórcio 
PVAMOS abordando a questão de como promover a 
educação para o desenvolvimento sustentável. Esse 
documento fornece uma visão geral por meio de uma 
coleção de Estudos de Caso de Intercâmbio Virtual sobre os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, 
cocriados pelas universidades parceiras.

Sendo uma iniciativa bottom-up e tendo como percurso 
pedagógico-metodológico um processo de co-criação, este 
projeto permitiu que professores e alunos colaborassem 
entre si através de divisões geográficas fazendo uso da mais 
recente tecnologia para beneficiar também da aprendizagem 
entre pares. como aprofundar e ampliar o conhecimento 
local e elevá-lo a um nível internacional.

Questões de sustentabilidade e, em particular, o conceito de 
“wicked problems” destacam o papel crítico da colaboração 
internacional na fronteira da educação. Nesta coleção, 
compartilhamos nosso entendimento de que o VE crítico 
veio para ficar e o alinhamento dos ODS da ONU 
desempenha um papel importante na criação de um futuro 
sustentável.


