
	  

	  

	  

 

World Innovation Summit for Education 2014 (WISE)  
acontece de 4 a 6 de novembro, em Doha, no Qatar  

 

Doha, Qatar, 30 de outubro de 2014 

A edição deste ano do World Innovation Summit for Education acontecerá em Doha, no Qatar, 
de 4 a 6 de novembro, destacando o tema “Imagine – Crie – Aprenda: Criatividade no 
centro da educação”.  O WISE Summit 2014 reunirá mais de 1.500 inovadores, incluindo 
pensadores e profissionais da área da educação, representantes de governos, ONGs, líderes 
empresariais e empreendedores sociais em um dos maiores eventos de educação do mundo.   

Cada vez mais a criatividade é apresentada como a qualificação mais importante do século 
XXI, por isso o encontro deste ano vai explorar maneiras de explorar o potencial inovador e 
de criatividade de alunos e professores. Ao cultivar a capacidade dos estudantes para 
desenvolver seus talentos, pensar criticamente e resolver problemas com autoconfiança, 
podemos dar a eles meios para projetar soluções criativas para suas próprias vidas e suas 
comunidades. 

"Temos de encontrar novos recursos para enfrentar os desafios que crescem rapidamente 
entre os sistemas de ensino em todo o mundo. E só teremos êxito se explorarmos a fonte de 
criatividade que tem alimentado o progresso ao longo da história", destaca H.E Sheikh 
Abdulla bin Ali Al-Thani, presidente do WISE.  

Tendo como foco principal maneiras de levar mais criatividade à educação, os conferencistas 
do encontro vão explorar abordagens inovadoras e holísticas para a educação infantil, 
certificação de competências, diplomas universitários formais e o futuro da avaliação. Os 
participantes discutirão como a criatividade pode ser ensinada, mensurada e comparada – e 
se testes padronizados são relevantes. Os palestrantes também vão reexaminar a avaliação e 
incentivar técnicas mais criativas de ensino e aprendizagem, sem comprometer a prestação 
de contas. 

Um dos destaques do evento será o anúncio do vencedor do WISE Prize for Education 2014. 
Em sua quarta edição, o premiado será apresentado no encontro e poderá ser tanto um 
indivíduo quanto um grupo que tenha dado uma notável contribuição à educação. O ganhador 
receberá uma premiação no valor de US$ 500 mil.  

Vários especialistas internacionais estarão presentes no encontro deste ano. Para conferir a 
programação completa e ter mais detalhes sobre os palestrantes, acesse o site:	  
http://www.wise-qatar.org/program/2014-wise-summit-program 

 



	  
Para conhecer o programa completo e interativo e detalhes dos palestrantes do WISE Summit 
2014, visite http://www.wise-qatar.org/program/2014-wise-summit-program. 

Participe das discussões do encontro pelo site da WISE e redes sociais: 

1. Assista à transmissão das sessões pela Web em wise-qatar.org; 

2.  Faça perguntas e se junte às discussões em tempo real via Twitter 
(@WISE_Tweets) #WISE14; 

3. Encontre as últimas notícias e fotos no WISE Media Room em 
http://www.media.wise-qatar.org/. 

  


