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Módulo 1 do CCAP - Orientação
1.1 Bem-vindo
Bem-vindo ao módulo de orientação do Programa do administrador da faculdade
comunitária (Community College Administrator Program, CCAP) do Departamento
de Estado dos EUA

1.2 Funções dos parceiros do CCAP
O CCAP é uma iniciativa do Gabinete de Assuntos de Educação e Cultura do
Departamento de Estado dos EUA. Foi implementado pelo Learning Systems
Institute, da Florida State University (FSU), e pela Santa Fe College
A FSU coordenou a organização e o planejamento do CCAP, inclusive o diálogo
executivo de uma semana, criado para facilitar o intercâmbio de experiências e
ideias entre os órgãos responsáveis e os líderes educacionais nos âmbitos estadual
e federal dos EUA e outros países selecionados, um simpósio acadêmico de uma
semana sobre faculdades comunitárias dos EUA e visitas locais intensas a algumas
faculdades comunitárias da Flórida.
[Vídeo clipe 1]
Dr. Paul L. Parker, Conselheiro técnico sênior do CCAP e Consultor educacional
internacional: a primeira semana foi em Tallahassee e envolveu o que se chamou de
“diálogo executivo”, que foi uma orientação para os integrantes do Ministério da
Educação da Indonésia.
Dr. Jeffery Ayaly Milligan, Diretor do Learning Systems Institute, da Florida State
University: são pessoas envolvidas na iniciativa, para estabelecer os novos meios
acadêmicos comunitários.
Parker: a primeira semana do diálogo foi uma oportunidade para verem como
funciona o sistema educacional superior e o ensino médio como um todo.
Milligan: no decorrer das outras seis semanas do programa, eles estiveram
envolvidos, ou melhor, estarão envolvidos em um simpósio acadêmico de
faculdades comunitárias de uma semana.
A Santa Fe College, reconhecida pelo Aspen Institute, em 2015, como a melhor
faculdade comunitária dos EUA, recebeu os participantes do CCAP por duas
semanas de pesquisa intensiva das principais estruturas organizacionais, funções e
processos de uma faculdade comunitária norte-americana.
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[Vídeo clipe 2]
Parker: a terceira semana foi aqui, na Santa Fe.
Dr. Vilma E. Fuentes, Vice-presidente assistente de assuntos acadêmicos da Santa Fe
College: o programa de duas semanas na Santa Fe foi organizado de forma que
tivesse algo que os forçasse a caminhar pelo campus. Cada um visitaria uma sala de
aula. Teriam experiências interativas e, no final da tarde, fariam atividades de
acompanhamento de trabalho.
Parker: essa foi uma parte bastante intensa do programa, e eu diria que a parte
principal foi ver de perto e morar em uma faculdade por três semanas, para ver
como ela funciona.

1.3 A importância das faculdades comunitárias
Metade dos estudantes universitários dos EUA estão matriculados em faculdades
comunitárias.
Elas têm um papel de liderança no desenvolvimento da força de trabalho treinada
necessária para a economia do século XXI .
São as instituições mais democráticas de nível superior dos EUA, oferecendo acesso
à educação de nível superior a muitos que, não fosse por elas, não poderiam
frequentar uma faculdade.
O presidente Barack Obama, em um discurso na Pellissippi State Community
College, em Knoxville, Tennessee, fez as seguintes observações sobre as faculdades
comunitárias:
“Para milhões de americanos, as faculdades comunitárias são os caminhos
essenciais para a classe média, porque são locais e flexíveis. Elas funcionam para as
pessoas que trabalham em tempo integral. Elas funcionam para os pais que criam
seus filhos em tempo integral. Elas funcionam para as pessoas que usam todas as
suas habilidades e querem adquirir novas, mas não podem, do nada, resolver
passar quatro anos estudando e sem trabalhar. As faculdades comunitárias
funcionam para os veteranos que estão voltando à vida civil. Seja você o primeiro da
sua família a ir para a faculdade, ou esteja voltando à escola depois de muitos anos
afastado, as faculdades comunitárias têm espaço para você. E você terá educação
de excelente nível.”
Observações do presidente sobre o programa “promessa de faculdade dos EUA”
(America’s College Promise) (Pellissippi State Community College, Knoxville,
Tennessee, 9 de janeiro de 2015)
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1.4 Visão geral do CCAP
O Programa do administrador da faculdade comunitária (Community College
Administrator Program, CCAP) oferece aos funcionários públicos e administradores
de instituições técnicas e profissionalizantes de ensino superior uma visão geral do
sistema de faculdades comunitárias dos EUA.
[Vídeo clipe 1]
Milligan: o Programa de faculdade comunitária com a Indonésia é uma iniciativa do
Departamento de Estado dos EUA
Parker: para ter um intercâmbio entre o sistema de faculdade comunitária da
Flórida e o da Indonésia.
Vilma E. Fuentes, Vice-presidente assistente de assuntos acadêmicos da Santa Fe
College:
tem o objetivo de oferecer algo como um programa de treinamento, um programa
intensivo de seis semanas, para administradores indonésios.
Milligan: essa iniciativa está oferecendo uma oportunidade ao governo da Indonésia
de enviar 14 administradores de novas instituições que ele estão desenvolvendo,
para que venham e conheçam as faculdades comunitárias dos EUA e como elas
funcionam.
Fuentes: aspectos de governança, prestação de contas, currículo, administração e
finanças.
Parker: havia várias coisas no programa que eles poderiam escolher e decidir o que
queriam levar.
O programa tem como objetivo oferecer aos participantes informações, ideias e
entendimentos que possam ser úteis no desenvolvimento de suas próprias
instituições educacionais.
[Vídeo clipe 2]
Yevhen Karpenko, Ministro ucraniano da Educação e da Ciência: neste sistema de
faculdade comunitária, a educação é aberta para todos os níveis da sociedade, sem
necessidade de concorrência para entrar. Os alunos com necessidades especiais
aqui se sentem como participantes ativos normais da vida no campus e do processo
de estudo. Essa é a parte mais importante que levarei para a Ucrânia, para o
sistema educacional ucraniano.

1.5 Propósito e objetivos do CCAP
O objetivo do CCAP é oferecer uma visão geral do sistema de faculdades
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comunitárias dos EUA.
Para compreender melhor o sistema norte-americano, os participantes se
encontram com líderes legislativos e órgãos responsáveis seniores do sistema de
faculdades comunitárias da Flórida.
Os participantes deste programa aprendem como o sistema de faculdades
comunitárias dos EUA está ligado ao ensino médio, à educação de nível superior e
às necessidades de treinamento da força de trabalho do comércio e da indústria.
Eles aprendem como o sistema é desenvolvido e organizado, além de sua rotina de
administração.
Os participantes demonstram amplo conhecimento sobre a administração de
faculdades comunitárias dos EUA, dando exemplos específicos. São capazes de
descrever como podem aplicar em suas respectivas instituições o que aprenderam
sobre o sistema norte-americano.
Eles contribuem para o desenvolvimento destas funções em um sistema
educacional:
 a formação de políticas;
 o planejamento contínuo
 a gestão do programa;
 a tomada de decisões; e
 a rotina de administração.
Os participantes respondem, de maneira eficaz, dúvidas sobre governança nos
sistemas educacionais.
Reconhecem as oportunidades únicas e importantes criadas pela fusão das
habilidades acadêmicas, empresariais e de gestão por meio do sistema de
faculdades comunitárias.
E, ainda, estimulam a colaboração contínua entre os visitantes internacionais e suas
contrapartes envolvidas na administração das faculdades comunitárias.
[Vídeo clipe]
Sachin Raghunath Mahdik, Diretor de operações internacionais do ITM Group of
Institutions: eu acho que as faculdades comunitárias deveriam trabalhar em
conjunto no mundo todo. Ter uma parceria, uma parceria institucional,
desenvolvendo tanto o corpo docente quanto os alunos.
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1.6 Módulos do programa CCAP
Como você leu, o objetivo desses módulos é oferecer uma introdução abrangente
ao modelo de faculdades comunitárias norte-americanas, com foco específico no
sistema universitário da Flórida.
Os módulos escolhidos para oferecer essas informações estão listados na tela.
Esperamos que sejam úteis.

1.7 Créditos do vídeo
Gostaríamos de agradecer as seguintes empresas, que contribuíram com os vídeos
deste módulo:
 Learning Systems Institute, Tallahassee, Flórida. Programa do Administrador de
Faculdades Comunitárias da Indonésia
 Learning Systems Institute, Tallahassee, Flórida. Programa do Administrador de
Faculdades Comunitárias da Índia


Two Head Video, Gainesville, Flórida. Entrevista com o Dr. Yevhen Karpenko,
Ministro da Educação e Ciência da Ucrânia

1.8 Referências
Fontes usadas neste módulo:
Slide 1:
 Sede do Departamento de Estado dos EUA, pela AgnosticPreachersKid (próprio
trabalho) (CC BY-SA 3.0 [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3,0]), via
Wikimedia Commons
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/59United_States_Department
_of_State_headquarters.jpg
 Selo do Departamento de Estado dos EUA, pelo governo dos EUA (domínio
público), via Wikimedia Commons
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7b/Seal_of_the_United_States
_Department_of_State.svg
Slide 2:
 Fotos da Dra. Vilma Fuentes, pelo Dr. Clay Smith
 Foto da visita do CCAP à Indonésia
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 Selo da Florida State University
Slide 3:
 O presidente Obama fala na Pellissippi State Community College, vídeo do You
Tube, publicado em 14 de janeiro de 2015,
https://www.youtube.com/watch?v=mPXc2nYNAWgm
 Informativo 2016 da Associação Norte-americana de Faculdades Comunitárias
(American Association of Community Colleges, AACC). Baixado do informativo Fast
Facts From Our Fact Sheet, da AACC:
Fhttp://www.aacc.nche.edu/AboutCC/Pages/fastfactsfactsheet.asp
Slide 4:
 Local na Índia - CCAP, equipe de vídeo do Learning Systems Institute
 Laboratório de mídia e pró-reitor, fotos tiradas pelo Dr. Clay Smith
Slide 5:
 Michelle Rehwinkel Vasalinda, ex-membro da Câmara dos Deputados da Flórida,
foto de Judith Reymond
 Dr. Ed Bonahue, Pró-reitor da Santa Fe College, foto pelo Dr. Clay Smith
 Dr. Vilma Fuentes, foto pelo Dr. Clay Smith
 Administradores da Florida State College, foto de Antonyk Mykhaylo, Ph.D.
 Programa de tecnologia automotiva, Seminole State College, foto do Dr. Bill
Edmonds
 Vídeo da visita à Santa Fe College, Two Head Productions
Slide 6:
 Vídeo da visita à Santa Fe College, Two Head Productions

1.9 USDOS - CCAP
O Programa do administrador da faculdade comunitária (CCAP) é um programa do
Departamento de Estado dos EUA, administrado pela Florida State University.
Para obter mais informações, visite eca.state.gov ou lsi.fsu.edu/ccap
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