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Espaço virtual atrai alunos
Ilha Vestibular Brasil reúne instituições no Second Life para
unir projetos e informações direcionadas ao público pré-vestibular

Fernanda Carpegiani

As instituições de ensino supe-
rior terão agora um "terreno"
no ambiente virtual Second
Life para se relacionar com

alunos em potencial. A recém-criada
Ilha Vestibular Brasil foi desenvolvida
para promover as ações direcionadas a
estudantes em idade pré-universitária,
público majoritário do Second Life.
Apesar de ainda embrionário, o projeto
conta com a adesão confirmada de sete
instituições de ensino superior.

A Ilha Vestibular Brasil é um terreno
virtual disposto em forma de lotes e
ruas. O ambiente funciona como uma
feira real, onde os visitantes podem
conhecer os prédios e salas dos centros
universitários, analisar o que eles têm a
oferecer, participar de aulas e atividades
didáticas e ganhar brindes virtuais como
camisetas, sacolas e motos.

Lançado em 2003, o Second Life é
um ambiente virtual em três dimensões
que simula a vida real. Atualmente
congrega quase nove milhões de resi-
dentes, de todas as partes do mundo. Os
ambientes são divididos em ilhas, que
podem ser adquiridas pelos usuários.

O idealizador da Ilha Vestibular
Brasil, Maurício Garcia, especialista
em gestão educacional e proprietário
da empresa Garcix Inovações, que atua
no setor educacional, explica que a
idéia é unir as instituições em um único
ambiente, para não dispersar o interesse
do público. "Como comprar uma ilha
inteira não compensa, as faculdades
acabam escolhendo lotes em ilhas com
temas variados. Então pensei em uma
maneira de organizar todas num só
espaço, dedicado à educação", justifica
Garcia, também conhecido como MGar
Magneto, nome usado por ele no meta-
verso (universo do Second Life), onde é
prefeito da Ilha Vestibular Brasil.

O ambiente virtual foi construído
com o apoio da Associação Brasileira
de Mantenedoras de Ensino Superior
(Abmes). São 65 mil metros quadra-
dos virtuais e cada faculdade é livre
para fazer a sua oferta e estrutura
para os usuários. Há ainda ambientes
comuns, onde todos podem transitar e
interagir, como a praça central, que dá
acesso à ilha e é o principal espaço de
convivência. O centro de convenções

abriga salas de aula e auditórios. Estão
lá ainda a feira de profissões, com in-
formações sobre as carreiras, a Escola
Wiki de Objetos e Scripts do Second
Life, para aprender e ensinar a criar
coisas no Second Life, e a "balada",
um espaço com quatro ambientes e
música ao vivo. Tudo para aproximar
professores, alunos e futuros alunos.

Maurício Garcia aposta na intera-
tividade como ferramenta a favor das
instituições. "O local será uma referência
virtual, um ponto de encontro de profes-
sores, alunos e futuros alunos. Assim, as
pessoas poderão interagir de uma forma
muito intensa, andar pelas suas depen-
dências, conhecendo escolas e pessoas
por todo o Brasil, facilitando o processo
de escolha de onde estudar", acredita.

A Ilha Vestibular Brasil é o único am-
biente virtual especializado em institui-
ções de ensino superior brasileiras. Para
chegar lá, após entrar no Second Life,
basta fazer uma busca por "vestibular",
"universidade" ou "faculdade" que o
local aparecerá como o mais visitado
para essas palavras-chave.

Estão disponíveis lotes gratuitos de
256 metros quadrados virtuais para as
instituições de ensino que quiserem
aderir ao projeto, e a construção dos
prédios fica sob responsabilidade da
faculdade. Caso desejem espaços
maiores, é necessário solicitar um
orçamento baseado no mapa da área.
Devido à parceria, associadas da Ab-
mes têm condições especiais.

Os interessados podem solicitar
informações e fazer aluguel de lotes
pelo e-mail ilha@vestibularbrasil.com.
br. O projeto terá sua campanha de
divulgação baseada no hot site www.
vestibularbrasil.com.br, além de um
comunicado oficial da Abmes. •
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