
Fundação de apoio à Universidade Aberta deve ser criada neste ano 
 
Até setembro, o Ministério da Educação, com o apoio de empresas estatais, deve criar a fundação 
de apoio à Universidade Aberta do Brasil --tem criação prevista para 2007. "Se houver acordo e 
convergência, a fundação pode ser lançada até setembro", disse hoje o secretário -adjunto do 
MEC, Jairo Jorge, durante a 5ª Reunião do Fórum das Estatais pela Educação, em Brasília. 
 
Iniciativa do MEC, da Andifes (Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de 
Ensino Superior) e do Fórum das Estatais pela Educação, a fundação terá como funções criar um 
programa de bolsas de pesquisas em educação aberta e a distância, estimular consórcios públicos 
de universidades nos Estados e consolidar as bases da universidade aberta. 
 
Segundo Jairo Jorge, a universidade tem entre seus objetivos avançar na formação de professores 
da educação básica e na pesquisa da educação a distância. "O desenho da instituição é discutido 
de forma prudente. As estatais desenvolvem ações para a formação continuada de seus 
servidores, na modalidade a distância, e serão parceiras no projeto", disse Jorge. 
 
A idéia, de acordo com Alex Fiúza, secretário do fórum e reitor da Universidade Federal do Pará, é 
criar uma universidade com um sistema de educação a distância competente, articulado e com 
capilaridade em todo o território nacional.  
 
"A educação a distância é uma tecnologia do presente e do futuro, que não podemos 
desconsiderar. Queremos abrir vagas para municípios distantes, com dificuldade de acesso ao 
ensino superior", disse. Segundo ele, a universidade terá ações na educação continuada, na 
alfabetização e na telemedicina para os hospitais universitários. 
 
Fórum 
O Fórum das Estatais pela Educação, instituído em setembro do ano passado, é um espaço de 
articulação para o desenvolvimento de ações na área da educação. Já foram discutidos projetos 
de alfabetização e de educação básica, profissional e superior. 
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