
MEC lança curso de licenciatura a distância  
 
Um programa inédito do Ministério da Educação (MEC) vai permitir que 960 jovens do interior 
do Estado façam cursos de licenciatura a distância, gratuitamente, com aulas pelo computador 
e no horário que quiserem. Um consórcio de seis universidades públicas de Pernambuco, 
Paraíba, Rio Grande do Norte e Alagoas vai oferecer as graduações. A novidade é que o aluno 
pode estudar em qualquer uma das instituições sem sair do seu Estado. Terá apenas que 
comparecer, uma vez por semana, em um dos pólos nas cidades de Nazaré da Mata, 
Garanhuns, Petrolina, Tabira ou Surubim.  
 
Em Pernambuco, estão abertas as inscrições, neste novo modelo de ensino, para os 
vestibulares da Universidade de Pernambuco (UPE) e da Universidade Federal do Rio Grande 
do Norte (UFRN). A UPE terá 300 vagas para licenciatura em ciências biológicas, sendo 60 em 
cada pólo. A UFRN disponibilizará 660 vagas em matemática, química e física. Nesse caso, 
apenas o pólo de Garanhuns terá as três graduações. Nos demais (Nazaré da Mata, Petrolina, 
Tabira e Surubim) haverá matemática e física, com 60 vagas para cada curso.  
 
Os interessados no vestibular da UPE deverão se inscrever de hoje até o dia 4 de setembro, 
pela internet, no endereço www.upenet.com.br. Depois de preencher a formulário, o candidato 
imprime o boleto bancário e paga a taxa de inscrição, no valor de R$ 30, em qualquer casa 
lotérica da Caixa Econômica Federal. O vestibular, marcado para 18 de setembro, será 
realizado nos cinco pólos. A prova compreenderá 50 questões de todas as disciplinas e uma 
redação. As aulas começam em novembro.  
 
Na UFRN, a inscrição para o vestibular termina quinta-feira. Assim como na UPE, o 
cadastramento será online (www.sedis.ufrn.br) e o valor da taxa é o mesmo (R$ 30). O valor 
deve ser pago nas agências do Banco do Brasil. O vestibular também será no mesmo dia, 18 
de setembro, com uma diferença: haverá mais cinco questões. Os cursos começam em 
novembro.  
 
TUTORES ? Como nem todos os estudantes do interior dispõem de computador ou de acesso à 
internet, o programa do MEC prevê a instalação de um laboratório de informática, com 20 
máquinas, em cada um dos pólos, de modo a atender esse público. Esses espaços serão 
abertos de terça à sábado. Haverá também biblioteca e laboratórios de cada disciplina, já que 
parte da licenciatura prevê aulas práticas.  
 
A parte teórica será preparada pelos professores das universidades e disponibilizada na 
internet. A cada semana, o jovem deve comparecer ao pólo ao menos uma vez. Para cada 
grupo de 20 alunos haverá um tutor, que será o responsável por acompanhar os estudantes e 
tirar suas dúvidas. O contato pode ser presencial, por e-mail, fax ou telefone. Estão previstos 
também bate-papos online. Os tutores serão docentes do município que foram selecionados e 
capacitados pela universidade, explicou Renato Moraes, coordenador de extensão da UPE. 
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