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CURSO DE APERFEIÇOAMENTO 

“Gestão Pública e Educação em uma 
Perspectiva de Formação Multicultural 
do Programa Nacional de Administração 
Pública”

INGRESSO NO CURSO:

Data/hora – Brasil: a partir do dia 21/04/2018 -  8:00 (PM)

Data/hora – Japão: a partir do dia 22/04/2018 – 8:00 (AM)

A QUEM SE DESTINA

Professores, pesquisadores e discentes do Programa Nacional de Administração 

Pública (PNAP) e egressos do curso de Pedagogia -  Acordo Brasil-Japão.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver estudos de aperfeiçoamento e pesquisa, aplicados ao campo da Gestão 

Pública e da Educação, com a finalidade de conhecer as necessidades dos contextos 

socioculturais Brasil-Japão, e subsidiar a elaboração de uma proposta para formação 

multicultural entre instituições públicas brasileiras e japonesas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Compilar informações sobre o processo de gestão e o sistema de educação 
pública no Brasil e no Japão;

• Desenvolver material analítico sobre a realidade das escolas brasileiras e as 
instituições públicas no Brasil e no Japão;



3

• Desenvolver visitas a instituições educacionais brasileiras, japonesas e 
instituições de excelência em educação multicultural, intercambiando experiências 
de sucesso;

• Elaborar materiais de formação (artigos ou fascículos), abrangendo dimensões 
de um processo formativo em gestão pública e educação brasileira e japonesa;

• Promover debates em forma de seminários ou conferências para refletir sobre 
práticas brasileiras e japonesas no campo da educação e gestão pública;

• Analisar a viabilidade e elaborar uma proposta de formação multicultural para 
japoneses e brasileiros que atuam no campo da gestão e educação pública.

UNIDADES/TEMÁTICAS, CARGA HORÁRIA E PROFESSORES RESPONSÁVEIS

UNIDADES/TEMÁTICAS CARGA HORÁRIA PROFESSORES RESPONSÁVEIS
UNIDADE I: Formação do estado (Brasil e Japão)

1. Aspectos políticos /econômicos - uma breve 
história (Brasil e Japão)

30 horas PNAP
Prof. Dr. Vergílio Sogabe/PNAP
Prof. Ryuta Wada

2. Composição étnica do povo – uma breve 
história (Brasil e Japão)

30 horas  IE/NEAD
Profa. Dra. Marcia Santos
Profa. Dra. Michèle Sato
Prof. Tetsuya Inamura

UNIDADE II: Organização do sistema educacional brasileiro e japonês

3. Papéis dos governos central e regionais 
(Brasil e Japão)

30 horas PNAP IE/
NEAD

Profa. Dra. Rosa Albuquerque
Prof. Dr. Delarim Martins Gomes
Prof. Naotoshi Kinoshita
Prof. Toshihiro Hayashi

4. Ações governamentais voltadas para o 
multiculturalismo: planejamento e inovação

30 horas  PNAP

Profa. MS.c Lúcia Regina Aouozani
Prof. Masao Manjome
Profa. Seiko Oyama
Prof. Toshihiro Hayashi

UNIDADE III: Organização e gestão de instituições brasileiras e japonesas

5.Sistemas educacionais e multiculturalidade 
(Brasil Japão)

30 horas IE/NEAD

Profa. Dra. Glauce Viana 
de Souza Torres
Profa. Dra. Lúcia Shiguemi 
Izawa Kawahara
Profa. Akiko Minei
Prof. Toshihiro Hayashi
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UNIDADES/TEMÁTICAS CARGA HORÁRIA PROFESSORES RESPONSÁVEIS

6.  Mecanismos de financiamento da educação 
brasileira e japonesa

30 horas  PNAP
Prof. Dr. Edson Aro
Prof. Dr. Paulo Augusto Ramalho
Prof. Masaya Minei

UNIDADE IV:  Diagnóstico e proposta de formação multicultural (Transversal)

7. Pesquisa – diagnóstico sobre formação 
multicultural

30 horas

Pesquisadores
Tutores
Estagiários
Equipe de professores

8. Proposta de formação multicultural 30 horas

Pesquisadores
Tutores
Estagiários
Equipe de professores

Carga horária total: 240 horas 240 horas

METODOLOGIA

As temáticas do curso serão discutidas por meio de interações no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem (AVA) MOODLE, preparado especialmente para o curso. Os guias 

de estudo, textos-base, materiais complementares, atividades e vídeos poderão ser 

lidos em português, inglês e japonês. Serão promovidos debates sobre os temas em 

estudo pela interface fórum do ambiente virtual, mediados por professores, tutores e 

estudantes bolsistas intérpretes de japonês e português. Ao término das unidades I, II e 

III, haverá um Seminário Temático virtual para o debate entre professores e estudantes 

brasileiros e japoneses.

MEDIAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Os estudos desenvolvidos durante o curso subsidiarão conhecer as necessidades dos 

contextos socioculturais Brasil-Japão e a elaboração de uma proposta para formação 

multicultural. As atividades propostas para este fim serão mediadas, acompanhadas e 

avaliadas pela equipe de professores e pelo sistema de tutoria no decorrer do curso. 
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PERCURSO DO ESTUDANTE

Esta etapa antecede as IV unidades que compõem o curso. Para iniciar o percurso, 

assista ao vídeo de apresentação do curso e boas-vindas pela voz das coordenações; 

leia o projeto do curso para conhecer a sua estrutura curricular; apresente-se, contando 

um pouco de si; tire dúvidas gerais e construa uma agenda personalizando horários e 

tempo para as atividades. Nas unidades subsequentes (I, II, III e IV), participe, a partir 

da leitura dos materiais, contribuindo com as discussões propostas em cada unidade 

temática e construindo o percurso de estudos. 

Seja bem-vindo/a ao curso!

E excelente caminhada de aprendizagens!

Prof. Dr. Alexandre Martins dos Anjos
Coordenação geral do projeto.

Secretaria de Tecnologia Educacional.

Profª. Drª. Terezinha Fernandes Martins de Souza
Coordenadora da área de educação do projeto.

Núcleo de Educação Aberta e a Distância – Instituto de Educação – UFMT

Prof. Dr. Olivan da Silva Rabelo
Coordenador da área de gestão do projeto.

Curso de Especialização em Gestão Pública – PNAP – UAB-UFMT




