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Universidade investe na expansão do ensino presencial conectado, que já reúne 52 mil alunos. 
A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) vai mudar radicalmente a forma de expandir suas 
fronteiras a partir de 2009. A instituição, com sede em Canoas, na Grande Porto Alegre, está 
deixando para trás a era da construção de grandes campus e planeja adotar o modelo que o 
pró-reitor de administração, Pedro Menegat, chama de "universidade descentralizada", um 
passo adiante do conceito atual de ensino a distância em tele-salas.  
 
O projeto em gestação pela Ulbra prevê pequenos prédios de duas dezenas de peças, em 
locais de fácil acesso, onde alunos de graduação ou pós-graduação farão cursos a distância, de 
forma individual ou em pequenos grupos, recebendo o conteúdo e aulas nos horários mais 
convenientes, via satélite, como uma espécie de pay-per-view.  
 
Nestas estruturas enxutas, que poderão ser instaladas em pequenos municípios ou mesmo em 
vários bairros de uma mesma cidade, haverá uma equipe de monitores da Ulbra com a função 
de orientar os alunos. As dúvidas relacionadas ao conteúdo poderão ser tiradas também por 
meio de um call center, onde os estudantes podem buscar esclarecimentos com os 
professores, ou mesmo pela internet. Os laboratórios também serão virtuais. Assim, diz 
Menegat, o aluno terá melhores condições de acompanhar a evolução do conhecimento e da 
tecnologia.  
 
Parcerias  
Hoje, a maioria das tele-salas está instalada dentro da estrutura de terceiros (por exemplo, 
uma escola de informática que tem certos dias da semana com o espaço vago). Os donos 
dessas salas -que contam com videocassete, DVD, aparelhos de projeção, computadores - 
recebem um percentual do arrecadado com as mensalidades.  
 
Os custos da universidade seriam infinitamente maiores se tivesse de reequipar regularmente 
cada campus convencional com equipamentos de última geração. "O ensino a distancia é de 
massa. O presencial é mais seletivo", diz Menegat.  
 
Com uma mesma equipe produzindo conteúdo para um número muito maior de pessoas, os 
custos também despencam. Segundo Menegat, um curso na área da Administração - que hoje 
na forma convencional tem uma mensalidade em torno de R$ 600 - pode ter o valor reduzido a 
um terço.  
 
Conforme Menegat, as diferenças com o atual modelo de ensino a distância seriam uma 
presença maior do aluno na tele-sala, de pelo menos duas vezes por semana, mais trabalhos 
práticos por meio dos laboratórios virtuais e mais tarefas de grupo. "É um conceito muito mais 
ágil", assegura.  
 
Num primeiro momento, a expansão dentro do novo conceito deve ser iniciada pela 
reestruturação das tele-salas mantidas hoje pela Ulbra em 386 cidades de 21 estados 
brasileiros, uma estrutura que abriga 52 mil alunos, praticamente o mesmo número de alunos 
presenciais. Depois, a instalação ocorrerá conforme a demanda.  
 
Mesmo decretando o fim da era do tijolo, a Ulbra vai manter os 16 campi regulares que 
construiu no Rio Grande do Sul (onde somam nove) e em outros estados como Amazonas, 
Goiás, Pará, Rondônia e Tocantins. "Nosso projeto já foi criado para sermos caracterizados 
como uma universidade sem fronteiras", diz Menegat.  
 
Grande parte desta expansão foi financiada pelo mercado de capitais, com recursos obtidos 
com a emissão de debêntures da Ulbra Recebíveis, há três anos, quando arrecadou R$ 205 
milhões. Os investidores foram fundos de pensão. A rentabilidade, segundo ele, foi de IGPM + 
0,5% ou 1%.  



No total, a Ulbra soma hoje 104 mil matrículas, que devem crescer para cerca de 120 mil até o 
final do ano, no total de alunos no ensino fundamental e médio, com 17 escolas, universidades 
e ensino a distância.  
 
Receita chega a R$ 1 bilhão  
Entidade sem fins lucrativos cuja instituição mantenedora é a Comunidade Evangélica Luterana 
São Paulo (CELSP), a Ulbra conta ainda com 524 laboratórios (sendo a metade em Canoas), 
quatro hospitais e 32 bibliotecas que somam 256 mil títulos e 790 mil volumes. Comanda 
ainda emissoras de rádio e um canal de TV.  
 
Com esta grande estrutura, o grupo Ulbra obteve em 2005 faturamento bruto de R$ 969,7 
milhões, 9,1% acima dos R$ 888,3 milhões no exercício anterior. O resultado de 2006 será 
divulgado no próximo mês.  
 
No campo esportivo, onde a marca também é nacionalmente conhecida, tem se destacado no 
futebol, cujo time participa da primeira divisão do campeonato gaúcho de futsal, com títulos 
nacionais e de campeã do mundo; e no vôlei, modalidade em que detém o título de três ligas 
nacionais.  
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