Municípios aderem à Universidade Aberta
O Ministério da Educação, em parceria com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM/RS)
assinou no sábado, 26, convênios com 23 municípios para a implementação de novos pólos
presenciais da Universidade Aberta do Brasil (UAB). O evento teve a presença de cerca de 500
estudantes dos pólos que conheceram pela primeira vez as instalações da UFSM.
A UAB tem como foco ampliar e interiorizar a educação superior de qualidade e,
principalmente, oferecer formação inicial e continuada de professores da educação básica. O
município deve oferecer a infra-estrutura, como servidores e prédio, além de garantir a gestão
das atividades pedagógicas.
O secretário de Educação a Distância do Ministério da Educação, Carlos Eduardo Bielschowsky
fez a aula inaugural para os alunos, prefeitos e coordenadores de cursos. Bielschowsky
destacou a importância da parceria com estados e municípios para o desenvolvimento das
ações de educação. “É importante que as prefeituras ofereçam um ambiente universitário
adequado no pólo”, disse.
O secretário disse ainda que os estudantes devem ser persistentes diante das exigências dos
professores e dos trabalhos exigidos. “O pólo é local onde se deve estudar em grupo e
estabelecer vínculos entre os colegas. Isso ajuda muito na aprendizagem”, destacou.
Os municípios gaúchos que assinaram o convênio são: Agudo, Cerro Largo, Constantina, Cruz
Alta, Faxinal do Soturno, Herval, Jaquirana, Quaraí, Restinga Seca, Santana do Livramento,
São Francisco de Paula, São João do Polêsine, São Lourenço do Sul, Sobradinho, Tapejara, Tio
Hugo, Três de Maio, Três Passos, Itaqui.
Fora do estado, também as prefeituras de Fortaleza, Palmas, Jales (SP) e Cruzeiro do Oeste
(PR) terão cursos de graduação e especialização por meio da UFSM. Foram selecionados 1.100
estudantes, no total.
São oferecidos os cursos de graduação em pedagogia, letras, letras/espanhol, tecnólogo em
agricultura familiar e sustentabilidade, física. Além disso, cursos de especialização em
tecnologias da informação e comunicação, gestão educacional e gestão em arquivos.
UAB – O Rio Grande do Sul tem se destacado nas iniciativas de expansão da educação a
distância. O estado possui ao todo 32 pólos da UAB com mais de 4 mil estudantes.
Atualmente, em todo Brasil, são mais de 291 pólos de apoio presencial e 49 instituições
federais de ensino superior que iniciaram suas atividades ainda em 2007, projetando 60 mil
novas vagas no ensino superior. Para este ano estão previstos outros 271 novos pólos com a
meta de oferta 100 mil vagas.
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