
CAMPUS
QUAIS SÃO OS BENCHMARKS
ENTRE OS CURSOS DE
COMPUTAÇÃO BRASILEIROS

T ransitar pelos gramados e corre-
dores do ITA, o Instituto Tecnológico de Ae-
ronáutica, em São José dos Campos, deixou de ser
desejo somente dos vestibulandos que enfrentam a

altíssima concorrência de 64 candidatos por vaga. Grandes
marcas de TI como IBM, Microsoft e Stefanini não se conten-
tam em contratar os estudantes assim que eles saem da insti-
tuição. Cada uma dessas empresas montou um laboratório
dentro do ITA e trabalha em projetos de relevância mundial
com alunos do 3- e do 4- anos. "Durante o curso os alunos de-
senvolvem a capacidade de resolver problemas no prazo
mais curto possível, o que para as empresas é essencial", diz
Celso Hirata, professor do ITA responsável pelos laboratórios
das empresas dentro do instituto.

A crescente interação entre as escolas e o mercado fica
ainda mais clara quando analisamos os dados do nono
Ranking INFO dos Melhores Cursos de Computação do Brasil.
Na graduação, todas as 30 faculdades de computação que
compõem o ranking têm convênio de pesquisa com empre-
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sas. PUC-Rio e UFRJ têm projetos com a Petrobras. A UFPE
desenvolve em parceria com a Motorola. A Poli trabalha com
nomes como a Ericsson e a Philips, e a Unicamp tem entre os
parceiros o CNPq, a Itautec, a Intel e o Ministério da Fazenda.
"É uma reivindicação dos próprios alunos, que querem co-
nhecer mais o mercado de trabalho", afirma Fábio Mokarzel,
coordenador do curso de Engenharia da Computação do ITA.

Os alunos pedem, e as empresas precisam. "Falta gente
para o Brasil virar uma índia", diz Kátia Pessanha, gerente da
área de alianças com universidades da IBM Brasil. Uma das
iniciativas da empresa no meio acadêmico é o projeto Acade-
mic Iniciative, que oferece os programas da companhia gra-
tuitamente para as faculdades. Implantado no Brasil há qua-
tro anos, o projeto atendeu 350 instituições e 15 mil alunos.

A TCS (Tata Consultancy Services), uma das maiores con-
sultorias de tecnologia da índia, segue a mesma estratégia.
Consultores indianos estão certificando professores em fa-
culdades de tecnologia. A idéia é oferecer cursos extracurri-
culares que capacitem os alunos para serem desenvolvedo-
res da Tata. "Com tecnologias caducando e novas surgindo
rapidamejite, cabe às empresas complementar a formação",
diz Joaquim Rocha, diretor de RH da TCS Brasil.

40 mil diplomas por ano
Segundo o Instituto Brasileiro de Convergência Digital, cerca
de 40 mil alunos concluem a graduação na área de TI todos
os anos no país. Mas a tendência é que eles enriqueçam a for-
mação cada vez mais fora da sala de aula. "Na universidade o
aluno tem de aprender a aprender. Precisa descobrir formas
de usar os conceitos básicos para entender o novo e não ficar
preso a linguagens de programação da moda", afirma Ricar-
do Torres, professor e membro da coordenação do curso de
Ciência da Computação da Unicamp, que ficou no topo da lis-
ta de graduação neste ranking INFO.

Para identificar quais são e onde estão os melhores cursos
de computação do Brasil, a INFO enviou em julho um ques-
tionário de avaliação para 407 coordenadores de graduação
(com 29 perguntas) e 105 de pós-graduação (com 25), espa-
lhados por todo o país. Desse total, 136 cursos responderam.

Para a nota final, também valeu a opinião do mercado.
Enviamos formulários para 837 empresas, com perguntas
sobre o perfil que querem ter em seus quadros e as faculda-
des que formam os melhores profissionais. As respostas vie-
ram de grandes nomes como Petrobras, Unisys, Telefônica,
IBM, Danone e Banco Santander.

Os dados foram cruzados para se chegar ao veredicto. Na
graduação, a Unicamp aparece nas duas
primeiras posições com os cursos de Ci-
ência da Computação e Engenharia da
Computação. Em seguida vêm a UFRGS,
a Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, a USP de São Carlos, a Poli e o
ITA. Na pós, os primeiros lugares no
ranking foram para o Rio de Janeiro,
com a Coppe/UFRJ e PUC-Rio. A relação
completa das campeãs, você confer nas
páginas a seguir.
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É bem no encontro da avenida Albert Einstein coma
rua Pitágoras que ficam os três prédios que abrigam o Instituto de Computação, o
IC, do campus da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas, o nome dos gê-
nios parece inspirar os alunos e os professores que entram e saem do local a todo
momento. Lá dentro, as mais de 90 salas espalhadas pelos dois corredores do
Instituto de Computação t e II estão sempre de portas fechadas. Mas não escon-
dem que quem está ali dentro respira tecnologia. "Mesmo em feriados como Na-
tal e Ano Novo é possível encontrar alunos nos laboratórios", diz Ricardo Torres,
professor e membro da coordenação do curso de Ciência da Computação.

A dedicação e a paixão pela tecnologia são apenas alguns dos fatores que de-
ram à Unicamp os dois primeiros lugares no Ranking INFO dos Melhores Cursos
de Computação do Brasil. Em primeiro ficou a Ciência da Computação, que tem
232 alunos, seguida pela Engenharia da Computação, com 533. Juntos, esses estu-
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dantes formam uma tropa de elite. No quesito reputação
acadêmica do ranking, que mostra as universidades que são
centros de excelência entre as instituições de ensino, a Uni-
camp foi a campeã de indicações.

A própria coordenadora do curso de Ciência da Computa-
ção, a professora Islene Calciolari Garcia, lista outros três fa-
tores como razões de sucesso do curso. São eles: a seleção
de bons alunos feita pelo vestibular, a qualidade do corpo
docente e a infra-estrutura oferecida pela universidade, que
permite o desenvolvimento dos alunos. "Nossa intenção é
formar profissionais com uma base muito forte e que consi-
gam sempre se atualizar sozinhos", diz Islene.

Do Sul para o mundo
A UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ficou
com o terceiro lugar entre os cursos de graduação. Em re-
putação acadêmica está atrás apenas da Unicamp. A boa
fama da universidade no mundo da tecnologia extrapola as
fronteiras brazucas. Doze alunos do curso de Ciência da
Computação embarcam em novembro para a Alemanha

para participar de projetos de pesquisa.
O relacionamento da UFRGS com outros
países inclui o envio de alunos para in-
tercâmbio em universidades estrangei-
ras e a recepção de estudantes vindos
do exterior dentro do campus.

Para conseguir esse prestígio, o es-
forço da Federal do Rio Grande do Sul
começa no vestibular. "Tendo um bom
material humano para trabalhar fica
mais fácil formar bons profissionais

para o mercado", afirma Raul Weber, coordenador do curso
da UFRGS. Na formação, a universidade aposta num currícu-
lo que dispensa modismos e privilegia uma base sólida em
ciência da computação. "Nosso aluno não está pronto para
nada específico, mas em pouquíssimo tempo aprende sozi-
nho qualquer novidade", diz Weber.

Vocação empreendedora
É na cidade universitária, em Recife, que fica o Centro de In-
formática da UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco.
Presença marcante desde os primeiros levantamentos fei-
tos pela INFO, o curso de Ciência da Computação da institui-
ção ficou em décimo-terceiro lugar.

Experiência em inovação a UFPE tem de sobra. O perfil
característico dos alunos que colam grau na Federal pernam-
bucana é justamente o empreendedorismo em informática.
"Nossos alunos são preparados para trabalhar em qualquer
lugar do mundo e em qualquer empresa", diz Paulo Borba,
coordenador do curso de Ciência da Computação.

Uma das tradições da universidade é aderir rapidamente
às novas tecnologias. Em 1996, quando quase ninguém sabia
o que era Java, a UFPE já havia inserido a novidade em seu
currículo. Mas como se precaver para não cair em ciladas e
adotar tecnologias com prazo curto de validade? "É preciso
ter professores capacitados e inseridos no contexto mundial
para avaliar o que vale a pena adotar", afirma Borba.

RAIO-X
DA CAMPEÃ
POR DENTRO DA CIÊNCIA DA
COMPUTAÇÃO DA UNICAMP

alunos dividem
as salas de aula

42,2%
dos alunos se formam
no prazo mínimo

284
é o número de
candidatos por vaga

36
professores têm
dedicação exclusiva

1481
máquina está
disponível por aluno
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"Quem não faz pesquisa, não faz Coppe." A frase de clau-
dio Esperança, coordenador dos cursos de mestrado e de doutorado da Coppe, da
UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), define bem o perfil dos alunos e dos
cursos de pós-graduação oferecidos por lá. E é esse um dos fatores que explicam
por que a Engenharia de Sistemas da instituição encabeça o ranking da INFO.

Concorridíssimo, o curso recebeu no ano passado 31 inscrições de doutorado e
167 de mestrado. A partir dessas propostas, 21 doutorandos e 56 mestrandos foram
selecionados para tocar projetos nos laboratórios. O processo de seleção é apenas
o começo para quem se decide ter o título de doutor em Engenharia de Sistemas
pela Federal do Rio. Para começar é preciso dedicação total. "Dificilmente uma pes-
soa que não se dedique à pesquisa em tempo integral conseguirá concluir o traba-
lho de doutorado aqui", afirma Esperança.

A exigência não vale apenas para os alunos da Coppe/UFRJ. Todos os 38 profes-

© FOTO DARYAN DORNELLES WWW.INFO.ABRIL .COM.BR l OUTUBRO 2006 INFO 75



76 INFO | OUTUBRO 2006 WWW.INFO.ABRIL .COM.BR



RAIO-X
DA CAMPEÃ
OS NÚMEROS QUE DEFINEM
A PÓS-GRADUAÇÃO
DA COPPE/UFRJ

31
inscrições para
doutorado em 2005

167
inscrições para
mestrado em 2005

115
artigos publicados
no exterior

sores-doutores da pós se dedicam exclusivamente ao curso.
A produção é intensa. Somente no último ano, 181 artigos
foram publicados em revistas científicas, livros e anais de
seminários brasileiros e internacionais.

Nota máxima da Capes
Outro curso que chama a atenção entre os de pós-graduação
é o da PUC-Rio, que ficou em segundo no ranking da INFO. O
mestrado, fundado em 1967, foi o primeiro do gênero a surgir
no Brasil. "Coube aos professores da PUC-Rio definir o que
era o aluno de pós em informática", diz Marco Antônio Casa-
nova, coordenador da pós-graduação da PUC-Rio.

Os anos de experiência trouxeram mais credibilidade, mas
não acabaram com a agilidade e o pioneirismo da universida-
de em pesquisa. Brotam dos laboratórios da Pontifícia Univer-
sidade Católica pesquisas que vão desde a Interação Humano
Computador (IHC) até o projeto que resultou no software que
será usado dentro do set-top box da TV digital brasileira. Com
toda essa efervescência criativa, a PUC-Rio é a única entre as
dez instituições da pesquisa que recebeu nota máxima - 7,0 -
na avaliação da Capes, Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior, do Ministério da Educação.

Em Minas Gerais, a pós em Ciência da Computação da
UFMG também manda bem em pesquisa e desenvolvimento.
Não por acaso, até o Google se encantou com os projetos da
universidade. Além de adquirir a empresa de software de
busca Akwan, criada por professores da Federal de Minas, a
empresa instalou em solo mineiro seu centro de pesquisa
para toda a América Latina. Os próprios fundadores do Goo-
gle, Larry Page e Sergey Brin, estiveram em Belo Horizonte
para conhecer de perto a fonte de tamanha inspiração para o
desenvolvimento de software. O

OS CRITÉRIOS
DO RANKING
Na graduação, avaliamos
integração com mercado de
trabalho (25%), reputação
acadêmica (20%), número
de professores-doutores
(15%), percentual de alunos
formados no prazo mínimo
(5%), infra-estrutura de
ensino (20%), relação
candidato/vaga no
vestibular (10%) e número
de professores com
dedicação exclusiva (5%).

Na pós-graduação, a
ponderação foi: reputação
acadêmica (25%), avaliação
da Capes (20%),
professores com doutorado
(10%), doutores titulados
(15%) e mestres titulados
(15%) em 2005 e artigos
publicados (15%). Cursos
criados em 2003 e 2004 e
os que ainda não formaram
turma não entraram no
ranking. Também ficaram
fora os cursos tecnológicos,
Veja em www.info.abril.
com.br/pesquisa/
faculdades2006.shl as
escolas que responderam
ao questionário deste ano.

Text Box
Fonte: Info Corporate, ano 21, n.247, p.73-77, out. 2006.




