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DSA
urante os últimos cinco
anos, a educação adventista
na Divisão Sul-Americana
(DSA) recebeu muitas bênçãos. Olhando para trás, podemos ver como o Senhor nos guiou
em cada plano e em cada projeto, do
início ao fim. Experimentamos realmente as bênçãos de Deus, ao procurarmos cumprir a missão que nos foi
confiada.
Ellen White descreve bem o objetivo
da educação adventista: “Uma vez que
Deus é a fonte de todo o verdadeiro conhecimento, é, como temos visto, o
principal objetivo da educação dirigir a
mente à revelação que Ele faz de Si próprio.” (Educação, p. 16).
Entre os principais projetos desenvolvidos durante este quinquênio, estão
estes a seguir: campanhas de matrículas, encontros para diretores e capelães
de internatos e para diretores de universidades; intercâmbio de professores
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Cultivando
a Esperança em
uma Nova Geração
universitários; encontro de pesquisa
científica; programas de TV em espanhol e português; educação a distância;
desenvolvimento do Sistema de Gestão
Educacional Adventista, bem como o
desenvolvimento de livros didáticos digitais e treinamento de professores do
ensino médio sobre o uso de tablets.
A educação adventista também participou da Feira Internacional de Educação que contou com mais de 15.000
participantes e 180 exposições de empresas internacionais dirigidas à área
da educação. Também estamos animados com o progresso no desenvolvimento de referenciais curriculares para
a educação adventista, começando com
o Brasil e expandindo-se para os demais países da DSA.
Campanhas de matrículas
Todos os anos, o Departamento de
Educação da DSA organiza campanhas
de matrículas que complementam outras atividades escolares. No Brasil, o
processo de matrícula foi centralizado,
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como resultado da criação do Portal da
Educação Adventista pela web.
Encontros para diretores e
capelães de internatos
O Primeiro Encontro Bienal da DSA
para Diretores e Capelães de Internatos
ocorreu em 2011. Um dos objetivos da
reunião foi destacar o trabalho desses
importantes funcionários, além do fato
de ajudá-los a se sentirem parte da
equipe da educação adventista em todo
o território Divisão.
Concílios de educação e encontro
de diretores de universidades
O Departamento de Educação da
DSA realiza reuniões anuais com seus
diretores de educação e diretores de
universidades. Mais de 200 participantes estiveram presentes em cada um
dos eventos realizados no Brasil, Peru e
Chile, nos quais foram apresentados
temas como: “Gestão e Pesquisa”,
“Identidade e Missão” e “Cada Aluno,
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um Discípulo”.
Em 2012, nossas 16 escolas de ensino superior assinaram acordos interinstitucionais que facilitaram a interação com o Departamento de Educação
dos diferentes países. Outros destaques
dos encontros incluíram o agendamento de um concílio para professores
da DSA e de várias outras Divisões,
bem como a assinatura de acordos bilaterais entre as universidades.
Intercâmbio de professores
Outro projeto inovador implementado neste quinquênio foi um programa de intercâmbio docente intradivisão, abrangendo nossas instituições
de ensino superior, por meio do qual,
cada escola recebeu um ou mais professores de outro país. Isso proporcionou
uma rica experiência para as instituições anfitriãs, bem como para os professores, que puderam compartilhar e
adquirir novos conhecimentos, experiências e descobertas.

C

A

N

A

Iniciativas de pesquisa
Uma vez que a pesquisa patrocinada
por instituições de ensino superior gera
informação e conhecimentos importantes, contribuindo para a tomada de
decisões sábias, criamos um comitê de
pesquisa da DSA que irá estabelecer a
política e tomará medidas para incentivar os projetos de pesquisa que promovam a missão da Igreja e contribuam
para o desenvolvimento da sociedade.
Entre seus objetivos, estão os seguintes:
criar políticas de pesquisa, estabelecer
redes interinstitucionais, promover relacionamentos e capacitação; estabelecer linhas de pesquisa e um banco de
projetos; realizar projetos em áreas de
interesse comum; criar canais para a
difusão dos resultados das investigações e manter atualizadas as bases de
dados da pesquisa que foi conduzida.
Durante o último quinquênio, muitos eventos importantes foram organizados pela DSA: O Concílio Sul-Americano de Administração e Investigação
da Pesquisa, (Concílio Quinquenal de

Educação), realizado em 2012, com a
apresentação e discussão dos seguintes
temas: estratégias de ensino, integração
da fé e do ensino, gestão escolar, educação básica, finanças e investigação científica institucional. Além desses, outros
concílios de pesquisa serão organizados
pelas instituições de ensino superior da
DSA, sob a coordenação do Departamento de Educação da Divisão.
Em 2013, o encontro anual de educação da DSA, que teve como tema
“Identidade e Missão”, foi realizado no
Peru, onde ocorreu também o primeiro
encontro colaborativo com a Divisão
Interamericana.
Programa de avaliação: PAAEB
e PAEE
O Programa Adventista de Avaliação
da Educação Básica (PAAEB) e o Programa Adventista de Avaliação da Educação (Proyecto Adventista de Evaluación Educativa, ou PAEE, em espanhol)

Reunião de abertura do Encontro de Diretores de Educação e Administradores de Instituições Universitárias, realizado em Ñaña, no Peru, em 2013.
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são programas que avaliam o desempenho das escolas na rede de educação da
Divisão e ajudam os administradores a
descobrirem estratégias para ajudar as
escolas a identificarem suas deficiências.
Começamos em 2011 com uma
única avaliação no Brasil para os alunos do 5o ano. No ano seguinte, alunos
do 9º ano do ensino fundamental
foram incluídos nas áreas de linguagem
e matemática. Em 2014, o programa foi
ampliado para incluir alunos do primeiro, do segundo e do terceiro ano do
ensino médio (envolvendo todas as
matérias).
• Um total de 315 escolas participaram da avaliação inicial no Brasil.
• 12.000 alunos (do 5º ano) participaram em 2012.
• 26.000 alunos (5o e 9o anos) participaram em 2013.
• 36.000 alunos (5o, 9ºanos, e o 2º
ano do ensino médio) participaram em
2014.
Até o momento, os grupos de avaliação, compostos por dois ou três investigadores cada um, concentraram-se
em áreas como a identificação das necessidades acadêmicas e de avaliação,
com o objetivo de elaborar e implementar projetos de pesquisa, desenvolver instrumentos de avaliação, imprimir e distribuir avaliações, criar
tutoriais de formação de professores e
apresentar relatórios produzidos pelas
equipes de avaliação. Em 2013, a avaliação-piloto foi realizada nos países de
língua hispana; em 2015, foram acrescentados mais dois membros à equipe
de avaliação, e o projeto continua em
andamento.
Programas de TV
O programa semanal intitulado
Educação (Educación, em espanhol) foi
lançado no início de 2011, seguido por
uma versão em espanhol no final desse
mesmo ano. Os programas também
são disponibilizados pelas redes sociais
via Facebook e Twitter.
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Novos cursos
A Divisão Sul-Americana recebeu
recentemente a aprovação do Comitê
Internacional de Educação da Igreja
para implementar seu novo programa
de processo de aprovação próprio para
a maioria dos programas de graduação,
o que facilitará uma aprovação mais rápida de novos cursos e assegurará que
nossas escolas continuem focadas na
missão e permaneçam competitivas
com as instituições do Estado, mantendo sua alta qualidade. As visitas locais para proposta de novos cursos de
graduação em Teologia, Medicina e Licenciatura, bem como todos os graus
de pós-graduação, continuarão sendo
aprovados pelo IBE e IBMTE.
Cada instituição identifica os novos
cursos desejados e inclui essa informação nos relatórios apresentados durante as avaliações institucionais para a
Associação de Acreditação das Escolas,
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Faculdades e Universidades Adventista
do Sétimo Dia (AAA), para o Comitê
Internacional de Educação (IBE) ou
para a Comissão Internacional de Educação Ministerial e Teológica (IBMTE).
Após as visitas de avaliação, cada escola
recebe um feedback e faz as mudanças
necessárias, dentro do prazo estipulado. Um relatório final é enviado para
a IBE/IBMTE/AAA para sua confirmação e para ser registrado por essas comissões. Até agora, 11 programas, em
cinco campi, foram avaliados em diversas áreas, como a Tecnologia da Informação, Engenharia Financeira, Arquitetura e Educação Física.
Iniciativas do Comitê Criacionista
Durante o último quinquênio, a
DSA desenvolveu várias iniciativas para
aumentar o apoio ao criacionismo. Recentemente, o Departamento de Educação da Divisão assinou um acordo de

Delegação da Divisão Sul-Americana que assistiu ao Congresso Internacional sobre a
Bíblia e a Ciência, realizado em St. George, Utah, EUA, em 2014. Foto tirada no dia em
que o grupo foi conhecer o Grand Canyon, no Colorado.

http://jae.adventist.org
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um segundo grupo de 200 professores
brasileiros e hispanos irá concluir o
curso em novembro de 2015.

Momento em que autoridades da Universidade Peruana Unión e Universidade Internacional da Ásia Pacífico assinam um convênio de cooperação mútua em 2013.

colaboração com a Sociedade Criacionista Brasileira (SCB), o que resultará
em maior apoio à SCB, em prol das atividades colaborativas. Em agosto de
2014, a Divisão enviou 50 delegados
(mais de três delegados de cada faculdade e universidade) para a Conferência Internacional sobre Bíblia e Ciência:
Confirmando a Criação, em St. George,
Utah, nos EUA.
Em todo o território da Divisão, o
Departamento de Educação da DSA organizou uma variedade de cursos, encontros e miniconcílios sobre o tema da
criação. O Departamento apoiou também a produção do filme Criação e planeja distribuir mais de 260 mil cópias
do DVD em toda a rede educacional da
Divisão. Por fim, o livro História da
Vida, que já conta com várias edições
em português, também estará disponível em espanhol durante o ano de 2015,
com uma tiragem estimada de 650.000
exemplares. Esse livro será distribuído a
todos os alunos das escolas de ensino
fundamental e médio da DSA.
Educação a distância
Um grande número de membros da
igreja escolhe a educação a distância
por inúmeras razões, tais como a
guarda do sábado, questões financeiras,
necessidade de trabalhar enquanto es-
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tuda e a falta de instituições de alta
qualidade mais perto de onde moram.
Assim, o objetivo da DSA é começar a
oferecer cursos on-line no Brasil, em
2016, e, em seguida, expandir o ensino
a distância para todo o continente sulamericano.
Sistema de Gestão Educacional
Adventista e Treinamento de TI
Em 2010, a Divisão aprovou, por
meio de voto, a criação de um sistema
único de tecnologia integrada para suas
instituições de ensino superior, o que
beneficiará um grande número de serviços como: secretaria, finanças, biblioteca, filantropia, pesquisa, sistemas de
emergência, e muito mais. Além disso,
devido ao rápido avanço da tecnologia,
a DSA buscará maneiras de incorporar
tecnologias de informação e comunicação em todas as instituições de sua rede
de ensino para garantir que os professores se mantenham atualizados nessas
áreas.
Em apoio a essa iniciativa, estamos
proporcionando aos nossos professores
um curso on-line de TI. Cerca de 200
professores das maiores Uniões brasileiras já participaram do treinamento;

Treinamento virtual para
educadores
Durante o ano de 2015, o Departamento de Educação da DSA pretende
oferecer aos seus professores uma variedade de tópicos de treinamento em
serviço, em um ambiente virtual de
aprendizagem. Isso incluirá a integração da área de Educação com a TI para
os professores do nível fundamental, a
coordenação do Programa Adventista
de Avaliação da Educação Básica
(PAAEB) e o Programa Adventista de
Avaliação da Educação (PAEE) para
coordenadores da União, dos campos e
escolas, bem como um treinamento
para diretores de escolas, oficinas de
educação para crianças e oficinas de
criacionismo.
Em 2015, cerca de 15.000 professores de todos os campos da DSA participaram do Congresso Sul-Americano
On-line de Professores, em comemoração aos 120 anos da educação adventista na América do Sul. O congresso
também incluiu treinamento de formação contínua para professores em diversas áreas do ensino fundamental e
médio.
Agradecemos a Deus as bênçãos derramadas sobre a Divisão Sul-Americana
durante este quinquênio e estamos certos de que Ele tem abundantes bênçãos
reservadas para o futuro. Queremos
continuar nos colocando nas mãos do
Doador da vida para que Ele nos use de
acordo com a Sua vontade. ✐

Edgard Luz, ML, é
diretor de Educação
para a Divisão SulAmericana da
Igreja Adventista
do Sétimo Dia, em
Brasília, no Brasil.
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