
Muito além do
software
Boas ferramentas e soluções administrativas não são suficientes para suprir as
necessidades tecnológicas de uma instituição de ensino. É preciso planejamento e gestão
para atender a demanda e otimizar os recursos

S
em dúvida, a tecnologia é hoje um gran-
de diferencial competitivo e qualitativo
nos centros de ensino particulares e pú-
blicos. Além de auxiliar nas aulas e, em

especial, na Educação a Distância
(EAD), os recursos tecnológicos
são indispensáveis para os demais
departamentos da universidade.

Para Nilson Cortez Júnior, con-
sultor e gerente de tecnologia da
Strong Solutions, a Tecnologia da
Informação (TI) contribui diretamente para a eli-
minação de retrabalhos e gargalos operacionais.
"Dentre os aspectos abrangidos, estão a redução
do tempo de entrega de notas aos alunos, agilida-
de para resolver pendências acadêmicas, rapidez
na análise e posicionamento dos requerimentos,
automação na emissão de declarações e certifi-
cados, além de confiabilidade e maior integração
dos dados com as outras áreas como financeiro,
admissão e controladoria", explica.

No entanto, assim como em todos os outros
setores de uma empresa, sem planejamento es-
tratégico e uma boa gestão, dificilmente, pode-se
obter resultados satisfatórios, que atendam a de-
manda e o orçamento da companhia. Não basta,
portanto, ter boas ferramentas. É preciso planejar
e estudar como otimizar os recursos disponíveis e
identificar falhas ou desperdícios.

Conforme explica Marcelo Souza, diretor de
tecnologia da Universidade Paulista (Unip), a

Não basta ter boas ferramentas
de TI. É preciso planejar e estudar

como otimizar os recursos
disponíveis e identificar falhas ou

desperdícios

tecnologia provida pelo departamento de TI está
presente em todos os setores da universidade para
facilitar o trabalho diário dos funcionários das mais
diversas áreas da instituição. "A grande caracterís-

tica de nosso segmento é trans-
portar toda a informação que es-
tava isolada em livros ou em cada
compartimento de conhecimento
e unir esse material em um gran-
de sistema de informação em prol

da educação", explica.
Davi Nelson Betts, diretor de tecnologia da Uni-

versidade Metodista de São Paulo (Umesp), enge-
nheiro eletrônico e doutor em gestão de tecnologia
pela Universidade Southern Methodist, nos Esta-
dos Unidos, define resumidamente o passado, pre-
sente e futuro do departamento de TI. "Não somos
mais o Centro de Processamento de Dados (CPD).
Somos um departamento que faz com que a uni-
versidade atinja seus objetivos estratégicos".

Ferramenta certa, na hora certa

Atualmente, pode-se afirmar que os departa-
mentos de tecnologia sem alinhamento com as
estratégias e objetivos gerais traçados pelas uni-
versidades estão fadados à perda de recursos e
conseqüente prejuízo operacional da instituição.
Uma estratégia bem elaborada por esse depar-
tamento pode fazer com que se economizem, ou
não, várias cifras. A Umesp tem um exemplo clás-
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sico. Em 2001, Davi Betts encontrou, num evento
no Canadá, uma ferramenta francesa que hoje é
indispensável para o planejamento estratégico
das aulas e do espaço físico da universidade. "Por
meio desse sistema, pudemos fazer com que ti-
véssemos uma ocupação de 97% do espaço nos
laboratórios e salas de aula, além de otimizar os
horários dos docentes. Colocamos todas as infor-
mações que temos nessa ferramenta e ela calcula
a melhor maneira para aproveitar nossos recur-
sos, sem desperdício", explica Betts.

Na época, por conta da maior demanda de alu-
nos por novos cursos, a universidade calculou
que deveria construir seis novas salas de aula e
mais cinco laboratórios. Com o investimento de
35 dólares nessa ferramenta, foi possível identifi-
car que, planejando melhor os recursos disponí-
veis, era necessária, apenas, a construção de dois
laboratórios. Isso significou um "não-investimen-
to" de R$ 1,350 milhão.

Soluções internas ou terceirizadas?

Qual é a melhor maneira de otimizar recursos?
Terceirizar departamentos ou serviços ou mantê-
los internamente na instituição? A resposta para
esse questionamento não é tão simples. Para gran-
de parte dos especialistas na área de TI, é preciso
verificar se o serviço está ou não dentro do core
business da universidade. "A instituição pode con-
tar com uma equipe interna capaz de desenvolver
um sistema de gestão, mas esse pode ser ou não o
foco principal dos negócios", avalia Marcelo Nova-
es de Rezende, coordenador do curso de Sistemas
de Informação da Faculdade Etapa.

Pode-se concluir que, nesse sentido, a terceiri-
zação é viável apenas se estiver dentro das metas
da empresa. Se o serviço desviar o foco das aten-
ções, a melhor escolha, segundo os consultores,
é a terceirização. "Decidimos terceirizar o depar-
tamento de impressão da universidade. Com essa
iniciativa, além de reduzir custos e melhorar a qua-
lidade, podemos concentrar esforços em assuntos
mais importantes", explica Davi Betts. Além des-
sas considerações, é preciso avaliar os custos da
terceirização. "A terceirização depende também da
existência de parceiros com custos viáveis e que
possam se adequar a um minucioso contrato de
nível de serviços", afirma Marcelo Rezende.

Existe, também, a dificuldade em encontrar um
modelo que supra as necessidades particulares
de uma universidade. "Não existem pacotes no
mercado capazes de atingir, principalmente, a de-
manda acadêmica", explica José Augusto Pereira
Brito, gerente de TI da Universidade Mackenzie.

No entanto, "terceirizar" não é sinônimo de
"não trabalhar". A partir do momento que uma
universidade opta por esse recurso, é preciso es-
tar ciente de que o trabalho de gestão é funda-
mental para o bom andamento do processo. "Às
vezes, imagina-se que terceirizar significa não
ter nada para fazer depois. Muito pelo contrário.
Para terceirizar um serviço é preciso de gestão.
Do contrário, como se pode garantir a qualida-
de do serviço prestado?", argumenta o diretor
de TI da Umesp.

"A grande característica do
segmento de TI é transportar

toda a informação que estava
isolada em livros ou em cada

compartimento de
conhecimento e unir esse

material em um grande sistema
de informação em prol da

educação", Marcelo Souza,
diretor de tecnologia da Unip
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O papel do gestor de TI

Além de administrar de perto os setores de tec-
nologia terceirizados das instituições de ensino, o
papel do gestor de TI vai além. "Esse profissio-
nal deve, logicamente, entender muito de 'bits e
bytes', mas não é só isso. Ele deve conhecer e en-
tender a instituição, profundamente, para ter um
papel relevante na elaboração do planejamento
estratégico", explica Marcelo Rezende.

O gerente de TI do Mackenzie exemplifica bem
a importância do planejamento dentro de sua fun-
ção. "Desde que a alta administração da universi-
dade me convidou para ser gerente de TI, logo de
começo, tive de realizar um planejamento de 2001
a 2006, mostrando as metas do departamento",
afirma Brito.

Para estar alinhado com o planejamento estra-
tégico dentro das universidades, é preciso fazer
com que o gestor de TI seja um dos membros da

diretoria da instituição e participe ativamente das
decisões. Ter um departamento unificado tam-
bém ajuda na excelência dos resultados. "Todo o
departamento de TI tem uma gestão única. Dessa
forma, é possível otimizar recursos e centralizar
as metas", completa Betts.

Para realizar todos os trabalhos que são de sua
competência, esses gestores precisam se desdo-
brar para alcançar todas as metas dentro de um
orçamento bem enxuto. "Apesar de crescer pau-
latinamente ao longo dos anos, o orçamento dis-
ponível para o setor de TI nunca passou de 3% do
faturamento da universidade", explica o diretor
de TI da Metodista. "No Mackenzie, o orçamento
varia de ano a ano, mas, no geral,-fica entre 3% e
5% do faturamento", afirma.

Em relação à qualificação profissional, José
Augusto Pereira Brito acredita que o gestor de TI
deve ter uma formação executiva na área educa-
cional e formação acadêmica consolidada para
atender todas as demandas impostas em seu dia-
a-dia. Para ele, a grande diferença entre os depar-
tamentos de TI no Brasil e em outros países está
nas pessoas. "Atecnologia sozinha não serve para
nada. No Brasil, temos o que outras nações têm,
claro que com algumas restrições até por falta de
incentivo do governo. No entanto, acredito que o
maior diferencial está nas pessoas. A formação
das pessoas ainda é crítica", avalia o gerente de
TI do Mackenzie.

EAD refém da tecnologia

A Educação a Distância, apesar do crescimen-
to e da difusão dentro das universidades, ainda
é um assunto relativamente novo e que exige al-
guns cuidados das instituições adeptas. Segundo
Carmem Maia, uma das organizadoras do livro
A Educação a Distância e o Professor Virtual - 50
temas em 50 dias on-line, da Editora Anhembi
Morumbi, o preconceito existente no ensino a
distância está acabando, pois esta é uma manei-
ra e uma nova tendência de criar condições de
aprendizagem para todas as pessoas. Nem todo
professor, porém, está preparado para ministrar
boas aulas virtuais. "No ensino a distância, não
basta só mandar e-mail. É necessário ter organi-
zação de material, domínio da tecnologia, dispo-
nibilidade de horários para responder aos alunos,
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além de acreditar nos potenciais desse tipo de
ensino", afirma Carmem.

Hoje, já é possível observar cursos de pós-
graduação e MBAs totalmente a distância. Nes-
ses casos, o cuidado deve ser redobrado com a
tecnologia, pois sem ela as aulas
deixam de existir. Na Universi-
dade Metodista, que já conta
com cursos de pós-graduação e
extensão on-line, além de ma-
térias semipresenciais no curso
de graduação, a implementação
de um projeto de Educação a
Distância, realizada pelo depar-
tamento de TI, iniciou-se com
um bom planejamento inicial. A
universidade organizou um gru-
po de trabalho formado por re-
presentantes das mais variadas áreas acadêmica,
administrativa e tecnológica, que se reúnem se-
manalmente para refletir, definir e criar parâme-
tros iniciais do Modelo de EAD do Instituto Me-
todista de Ensino Superior (IMS). "Os membros
propuseram-se a realizar cursos, fazer pesquisas,
participar de encontros externos e buscar interlo-
cutores que os ajudassem na definição do proje-
to de implementação de EAD, observando a de-
manda da instituição", afirma Davi Nelson Betts,
diretor de tecnologia.

Não há tempo a perder

O mundo contemporâneo exige, cada vez mais,
que a tecnologia exista e seja plenamente utiliza-
da. "Hoje, os alunos solicitam ver notas e faltas
pela internet. Por mais que ainda exista resistên-
cia de algumas partes, os docentes têm de se atu-
alizar o mais rápido possível", afirma Betts.

Na Umesp, o Sistema Integrado de Gestão de
Aprendizagem (Siga), que, dentre outras funções,
tem o objetivo de avaliar o desempenho do alu-
no, além de notas e faltas, é utilizado somente
por 35% dos professores. No entanto, a exigên-
cia cada vez maior da tecnologia pelos estudantes
pode fazer com que essa fatia alcance os 100% a
curso prazo. Atualmente, os alunos solicitam no-
vos recursos e não estão aptos a um aprendizado
tradicional, somente com a lousa e simples im-
pressões. "A percepção dos jovens de hoje não

"No ensino a distância, não basta
só mandar e-mail. É necessário ter
organização de material, domínio

da tecnologia, disponibilidade
de horários para responder aos
alunos, além de acreditar nos

potenciais desse tipo de ensino",
Carmem Maia, diretora de EAD da

Anhembi Morumbi

é linear. No caso da Educação a Distância on-line,
por exemplo, deve-se utilizar diversos recursos
(que já são disponíveis) para manter a atenção do
aluno. Percebemos que grande parte dos profes-
sores de EAD usam apenas documento do Word

e slides do PowerPoint, quando se
pode usar diversos outros recur-
sos como chats, fórum, softwa-
res, simuladores e jogos, ali-
nhados com sistemas de áudio
e vídeo", conclui o diretor de TI
da Umesp.

Vendo essa deficiência, as
mantenedoras, em parceria com
o departamento de TI, realizam
periodicamente cursos de capa-
citação para os docentes, com o

objetivo de otimizar os recursos
disponíveis e preencher as lacunas ainda existen-
tes. "Além dos cursos, colocamos à disposição dos
professores apostilas que podem ajudá-los no pla-
nejamento do ensino a distância", afirma Betts.

Para o futuro, há grandes possibilidades de
evolução na área. O gestor de TI do Mackenzie
acredita que tudo será virtual. "Vamos automa-
tizar e 'desburocratizar' tudo, O papel é muito
limitado, diferentemente do que oferecem os
recursos tecnológicos", afirma Brito. A Universi-
dade Metodista de São Paulo é mais específica e
acredita na ferramenta que fará o diagnóstico dos
alunos. "Prevemos um sistema em que o profes-
sor poderá identificar o aproveitamento do estu-
dante em determinados conteúdos. Será uma fer-
ramenta que assegurará a qualidade das aulas e
do desenvolvimento dos estudantes. Já estamos
trabalhando para isso", exemplifica Betts.

Numa de suas viagens para buscar mais ex-
periências no exterior, José Augusto Pereira Bri-
to afirma que o Instituto Tecnológico de Estudos
Superiores de Monterey, no México, é a escola
modelo mais representativa da América Latina
na área de tecnologia. "Nesse instituto, a impor-
tância da tecnologia é tamanha que existe um
reitor para o universo real e um para o universo
virtual. Desde 1999, todos os alunos são obriga-
dos a ter um laptop para participar dos cursos",
conta. Vê-se, então, a importância de trocar ex-
periências com outros países para antecipar
o que está por vir.
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