
PREFÁCIO

O maior desafio de uma nação para seu pleno desenvolvimento passa 
pela educação em seus diferentes níveis, cada um com suas peculiari-
dades, mas, independentemente, o ator professor é a peça fundamental 
para a disseminação dos conhecimentos, e fazê-lo de forma diferenciada, 
com inovação e tornando o processo em algo que surpreenda é tão ou 
mais desafiador que o ato de ensinar!

 O livro “Seja um professor nota 10 no ensino superior: 50 chaves 
para abrir esse caminho”, o qual tenho a honra de prefaciar, é, sem favor 
algum, um autêntico curso destinado à melhoria da qualidade da educa-
ção brasileira com foco, a partir de toda sua experiência em sala de aula, 
para professores que atuam no ensino superior, mas não obstante, creio 
que também àqueles que atuam em outros níveis, afinal, ao acessá-lo, o 
professor irá se deparar com sugestões e detalhes de riqueza aplicáveis 
em salas de diferentes níveis do ensino no país.

 O professor Dr. Armando Terribili Filho, por décadas vem aprimo-
rando suas técnicas para a transmissão de conhecimentos a diferentes 
públicos e em diferentes instituições mundo afora, além de sua vasta 
formação acadêmica, vale destacar sua experiência profissional em 
empresas de diferentes culturas, além de formação complementar em 
Inteligência Emocional na Itália e Espanha, que o sensibilizou para dis-
seminar seus conhecimentos através deste livro, o qual demonstra de 
forma inequívoca, do qual pensamento compactuo, de que  uma nação 
só se transforma através da educação e do conhecimento.

 Com informações concisas, diretas e didáticas, esta obra brinda, a 
nós brasileiros, revelando a habilidade do talentoso professor em divi-
dir suas experiências positivas, apresentadas em sete capítulos, com 
singularidade e objetividade. Por fim, no oitavo capítulo, apresenta o 
vanguardeiro tema “felicidade no trabalho”.

 Ao discorrer, capítulo por capítulo, o autor demostra de forma prática 
e objetiva, questões que farão imenso significado na prática docente, 
desde a postura em sala, o chamamento de cada aluno pelo nome, o 
criterioso processo avaliativo, a valorização da pesquisa até o engaja-
mento do docente com as atividades sociais e culturais ofertadas pela 
instituição de ensino para a qual atua, demonstrando que a questão 
de ser professor transformador vai além da capacidade técnica, que é 
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indiscutível, mas perpassa pelos sentimentos que dotam os humanos e 
pelo convívio social.

 O desafio de juntos distribuirmos a obra à maioria das instituições de 
ensino e bibliotecas públicas do Estado do Paraná, sede de nosso Grupo 
Educacional, de maneira gratuita pela Editora Pólis Civitas, nos deixa 
lisonjeados e demonstra o quão diferenciado é o nobre autor. Eis, portanto, 
um trabalho ímpar, acessível, aplicável e valioso que contribuirá muito 
na tão sonhada e propalada educação diferenciada, ética e de qualidade 
para nossos professores, com impacto direto na maneira de ensinar.

 Quem dedicar a justa atenção às 50 chaves, capítulo por capítulo, 
nas linhas e entrelinhas, estará dando um grande passo na carreira 
profissional, seja professores iniciantes ou experientes, e fortalecendo 
o engajamento necessário para a transformação de uma geração em 
profissionais com propósitos inovadores, tendo a clara concepção de 
que nossos alunos são dotados de sentimentos. Enfim, trata-se de uma 
leitura apropriada, fluente, proveitosa e extremamente positiva! Em 
duas palavras: Sensacional e Agregador!!!

Paulo Maia de Oliveira Júnior
Diretor do Grupo Educacional Pólis Civitas
www.poliscivitas.com.br
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