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Currículo
na medida
Professor cria software capaz de organizar
a oferta de disciplinas por curso, com
o objetivo de otimizar o número de
professores e alunos e diminuir custos
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Ao defender sua tese de doutorado
no ano passado, ele apresentou um
software, ainda sem nome comercial.
capaz de reorganizar o currículo de
cursos superiores, levando um maior
número de alunos para dentro da sala
de aula. isso significa menos custo
com professores, salas trabalhando na
capacidade máxima, mensalidades mais
baratas e maior competitividade no setor
educacional. Ele explica como funciona
o sistema na entrevista a seguir.

Ensino Superior - Como funciona o
software que você criou?

O objetivo é otimizar o número de
alunos em cada disciplina de um curso
superior. Nos currículos atuais, que ge-
ralmente são rígidos, entra um grande
número de alunos no início do curso
e vai diminuindo com o tempo. Isso
faz com que a média de alunos num
curso seja relativamente baixa, o que

é ruim para a instituição, porque ela
tem um recurso caro, o professor, e ele
é disponibilizado para poucos alunos.
Mas, se a instituição tem uma oferta
flexível, consegue programar a oferta
de disciplinas de uma forma que possa
unificar alunos de turmas diferentes para
cursar a mesma disciplina. Essa foi a
minha pesquisa. Ela gerou um software
que programa essa seqüência de disci-
plinas para cada turma de um curso, a
fim de otimizar essas unificações, que
vão gerar um maior número de alunos
e um menor número de professores por
disciplina e por curso.

Ensino Superior - Quais são as
vantagens do software?

A instituição pode, com esse método,
reduzir o custo de suas mensalidades
porque, a partir do momento em que o
recurso docente é bem utilizado, pode-se
reduzir o valor das mensalidades e conse-
quentemente atender mais alunos.

Ensino Superior - Qual é o nome
comercial desse software?

Ainda não estou nessa fase porque ele
ainda não é comercial. Ele ja pode ser ro-
dado, mas ainda não está comercialmente
formatado para ser vendido. Agora está
sendo customizado para utilizações pon-
tuais. Um exemplo de onde esse software

vai ser utilizado é o Centro Tecnológico
da Universidade Positivo.

Ensino Superior - Qual foi a sua moti-
vação para desenvolver esse trabalho?

Fui diretor de uma faculdade e
fazia essa programação de oferta de
seqüência de disciplina. Só que eu
fazia à mão, então o trabalho não
acabava nunca. E mesmo com esse
processo manual conseguia aumentar
significativamente o número médio de
alunos por disciplina de um curso. Eu
pegava todas as turmas e programava
para unificá-las. Só que no processo
manual eu conseguia programar essa
unificação para poucas turmas e para
pouco tempo. Era muito difícil e não
dava para fazer a programação para o
curso todo. Aí eu percebi que precisa-
va de um software que fosse capaz de
prever todas as variáveis possíveis e
me ajudasse a fazer essa programação
uma vez e para o curso todo. Sabia
que, se conseguisse fazer isso, o ganho
seria muito maior. (Foi isso que me
motivou a pesquisar.

Ensino Superior - Qual foi o ponto
de maior preocupação na hora de criar
esse software?

A questão da subjetividade inerente
à pesquisa. Eu não posso mudar alea-
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toriamente as disciplinas de um curso.
Existe uma seqüência lógica do pro-
cesso de aprendizagem. O que eu fiz
para que o software não atrapalhasse
esse processo foi criar indicadores
para avaliar o grau de desordem no
currículo. Quando eu mando o softwa-
re otimizar, eu digo para até quanto ele
pode desorganizar. Se eu deixar pouca
flexibilidade para ele desorganizar,
ele vai fazer poucas junções. Se eu
der muita flexibilidade, ele vai fazer
muitas junções. Então, o coordenador
ou o responsável pela gestão do curso
tem essa variável para trabalhar. Se
ele der pouca flexibilidade, o cur-
rículo vai estar mais arranjado; em
contrapartida, terá menos junção e
menor economia. E vice-versa. Esse
é um ponto inédito também, só que é
subjetivo. "Grau de desarranjo de um
currículo" é algo subjetivo.

Ensino Superior - Você descobriu,
nas suas pesquisas, qual seria o número
ideal de alunos por turma para que não
haja perda da qualidade de ensino?

Quem informa isso, por disciplina,
é o coordenador do curso. Na hora de
parametrízar o sistema, o coordenador
vai dizer até quantos alunos aquela
disciplina aceita. Não teria como eu
fazer o software dizer isso, porque o
tamanho de uma instituição é outra
variável. Eu posso ter um laboratório
onde cabem 40 alunos, como posso ter
um laboratório para 15 alunos. Isso
significa que, para cada disciplina,
o coordenador vai informar qual é o
número máximo de alunos aceitos. E
o software vai fazer o trabalho com
base nessa informação.

Ensino Superior -Esse método não tor-
naria as disciplinas muito generalistas?

Na verdade, todo currículo já tem
um grau de desarranjo. E quem ajuda a
dizer qual é esse grau são especialistas
no próprio currículo. Se uma disciplina
deve vir antes de outra porque é muito
importante para a compreensão de tudo
o que vem depois, isso será levado em
consideração e informado ao software.
Se alguém tentar fazer o software mudar

essa ordem, o grau de desarranjo será
considerado muito alto e ele não vai fazer
a junção. Não se corre o risco de fazer
junções demais em um curso porque
são os especialistas responsáveis pelo
currículo que vão dizer o que pode e o
que não pode. E o software daquele curso
vai nascer com base nas informações
passadas por eles.

Ensino Superior - Existem discipli-
nas ou áreas específicas que poderiam
ser enquadradas por esse método?

Esse software é mais utilizado em
estruturas flexíveis. Se a instituição
tem muitas variáveis, pré-requisitos,
um currículo amarrado, não vão conse-
guir mexer em praticamente nada. Por
isso, o software tem maior aplicação
em cursos de tecnologia, tecnólogos.
cursos livres, pós-graduação e em
alguns tipos de bacharelado - aqueles
que não pedem tantos pré-requisitos.

Ensino Superior - E quanto a pro-
fessores e alunos? Qual foi a recepti-
vidade deles?

O aluno, muitas vezes, tem um ganho
indireto, porque a mensalidade fica mais
barata. Há alunos que não poderiam
ingressar em um determinado curso por
conta do preço. Com a utilização do
software, eles podem ingressar no ensi-
no superior porque o custo mensal será
mais atrativo em função da economia
feita pela instituição. E o professor está
preparado para receber um determinado
número de alunos por turma. Vai chegar
à sala e ter uma turma com a capacidade
máxima. Mas ele está preparado, então
é indiferente para ele. A maior diferença
vai ser sentida pelo gestor. E ele que vai
medir os resultados.

Ensino Superior - Depois da cria-
ção do software você foi procurado por
mais instituições?

Agora, por exemplo, vou utilizá-lo em
cursos tecnológicos da Universidade
Positivo. Esses são cursos altamente
flexíveis, permitindo as junções e os re-
arranjos que farão a instituição poupar
mais. Em um curso de engenharia, por
exemplo, ele poderia ser utilizado, mas
os resultados seriam pequenos.

Ensino Superior - Como o seu
método foi recebido pelos gestores
de instituições?

Para os gestores isso é muito bom
porque, atualmente, a margem de lucro
das instituições é muito pequena. Essa
realidade faz com que os gestores preci-
sem cortar as "gorduras" da instituição.
Esse sistema é muito bem visto porque
ajuda a otimizar o principal recurso, que
é o corpo docente.

O software ainda está numa forma
bastante acadêmica. Já recebi algumas
solicitações de consultas de utilização
por outras instituições de ensino. Tam-
bém fiz alguns testes, algumas imple-
mentações anteriores, até para saber se
ele era realmente viável. Mas, para fins
práticos, comerciais, ele vai começar a
ser utilizado agora.

Ensino Superior - Existe algum en-
trave no software?

Existe não um entrave, mas uma li-
mitação. Considero limitação o fato de
não poder utilizá-lo em cursos diferentes.
Ele só faz junções de turmas e períodos
diferentes de um mesmo curso. E talvez os
gestores pudessem poupar mais, promo-
vendo junções de disciplinas ofertadas em
diferentes cursos. Isso ele não faz.
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