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Potencial competi
Especialistas apontam
para a necessidade
do uso da tecnologia
da informação como
forma de transformar
o ambiente de ensino
e aprendizagem
dos alunos e atender
a um público cada
vez mais exigente

Rodolfo C. Bonventti

Oavanço da tecnologia da
informação provocou uma
verdadeira transformação
no ensino superior mun-

dial. Investir em TI deixou de ser uma
simples opção para se tornar sinônimo
de potencial competitivo, recurso
absolutamente indispensável para a
consolidação da qualidade da gestão de
uma instituição.

"Pela grande concorrência do mer-
cado, com a crescente entrada de
capital estrangeiro e grandes fusões e
aquisições, as instituições de ensino
vêm sentindo uma enorme necessida-
de de profissionalização da gestão e,
em função desse novo cenário, estão
utilizando cada vez mais a tecnologia
da informação não apenas como uma
ferramenta de gestão, mas também
como uma ferramenta acadêmica. E
isto só traz benefícios porque a ava-
liação de possibilidades e de riscos se
faz de maneira muito mais assertiva",
argumenta Fabiula Alves Pimentel
Baraúna, diretora administrativa da
Fiap, instituição referência em gestão
e tecnologia da informação.

"A revolução tecnológica se faz,
antes de tudo, por uma revolução na
cultura da organização. Não adianta sair
adquirindo máquinas e softwares. Antes
destas ações é preciso conscientizar as
pessoas sobre necessidades e benefícios.
Quando elas estão convencidas de que
a tecnologia é necessária e traz bene-
fícios, o processo se torna mais fácil e
com grandes chances de sucesso. É uma
quebra de paradigma", define Fabiula.

Executivos e gestores de instituições
de ensino de diferentes localidades e

portes se reuniram em agosto último, na
capital paulista, na 5a Conferência Invis-
ta em Tecnologia como uma Ferramenta
Estratégica para as IES Privadas, pro-
movida pelo IBC Brasil, para discutir,
entre outros temas, a governança da tec-
nologia como forma de reduzir custos
e aprimorar a qualidade dos serviços; o
uso da mobilidade na educação, o futuro
da EAD e a mensuração do retorno dos
investimentos em tecnologia.

"O uso da tecnologia como apoio da
sala de aula faz parte de um processo de



tivo em formação

transformação do ambiente de ensino e
de aprendizagem dos alunos, que vem
acontecendo nos últimos quatro ou cin-
co anos", explica Lúcia Quental, gerente
de TI do Grupo Ibmec. "Trabalhamos
hoje com uma geração que vive 100%
de tecnologia no seu dia a dia. Eles já
nasceram plugados, têm facilidade na
utilização de qualquer ferramenta de
TI e, por tudo isso, possuem um grau
de exigência muito grande no que se
refere à disponibilidade de um processo
de aprendizagem mais dinâmico e mais

próximo do perfil de profissionais exigi-
dos pelo mercado de trabalho."

A executiva do Grupo Ibmec também
acredita que a forma de implantar e con-
vencer as pessoas, em uma organização
educacional, da necessidade de investir
e aprender a dominar a tecnologia da
informação também é muito importante.
"Se você quiser impor o uso da tecnologia
não dá certo, não se chega aos resultados
esperados. É necessário chamar a área
acadêmica, mostrar todas as possibilida-
des que existem no mercado, entender as
demandas que os professores possuem,
apresentar a eles a questão custo/bene-
fício e então partir para a renovação nos
processos e na gestão."

Para Swinda Salazar Piquemal,
gerente-geral da Sungard
Higher Education do Brasil,
empresa especializada em

serviços de consultoria, softwares
e soluções para o ensino superior, é
absolutamente impossível para uma
instituição de ensino hoje permanecer
alheia a essa revolução tecnológica.
"Com essa mudança de paradigmas, nos
últimos anos as instituições de ensino
precisaram olhar para o seu crescimen-
to em termos geográficos; tiveram de
constantemente implantar novos cursos
e precisaram oferecer mais serviços
e incrementarem a qualidade no seu
atendimento, e todos esses objetivos
colaboraram para que a utilização da
tecnologia da informação se tornasse
cada vez mais presente nas instituições
de ensino superior porque, além de auxi-
liar nos processos decisórios e na gestão
dos seus negócios, a TI cada vez mais
assume um papel acentuadamente estra-
tégico dentro dessas organizações."

Swinda acrescenta que não há área
em uma instituição de ensino, atualmen-
te, que consiga viver sem TI. "Hoje, o
gestor tem de fazer mais com menos,

tem de ter uma visão muito mais profis-
sional e olhar sua instituição como uma
empresa. Portanto, o tripé tecnologia,
processos e pessoas tem de estar muito
bem estruturado", defende.

Para Carlos Fernando de Araújo Jú-
nior, diretor-executivo do campus virtual
da Universidade Cruzeiro do Sul, o prin-
cipal beneficio que as tecnologias trouxe-
ram ao contexto do ensino superior foi in-
direto, mas de extrema importância: uma
mudança na forma de conceber e pensar
os cursos e matrizes curriculares, a di-
nâmica e a organização dos cursos de
graduação e pós-graduação. "Como be-
nefícios diretos do uso das tecnologias
de informação e comunicação no ensino
superior temos a maior flexibilidade dos
cursos, materiais diferenciados multimi-
diáticos, inclusão digital de uma parte
significativa de estudantes, percursos de
formação diferenciados de acordo com
as necessidades dos estudantes, além da
ampliação das opções para cursos nos
mais diferentes níveis."

Pesquisa realizada recentemente na
Suécia apontou alguns fatores que influen-
ciam os professores a usarem tecnologia
da informação: orientação e incentivo ins-
titucional e a percepção da facilidade de
uso da tecnologia. "Percebemos que a
tecnologia, cada vez mais amigável no
uso, abre novos espaços para atuação
do professor, facilita a elaboração de
materiais didáticos e o acompanhamento
da aprendizagem do aluno", explica o
professor Carlos Fernando.

Para o diretor do campus virtual
Cruzeiro do Sul, os ganhos acadêmicos
são visíveis. "O advento das discipli-
nas on-line, nos cursos de graduação,
por exemplo, possibilitou que o aluno
tivesse acesso a materiais muito mais
organizados e estruturados. Trata-se de
um material mais centrado nas necessi-
dades dos alunos, possibilitando assim
um aprendizado diferenciado."
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Novo painel de indicadores
Se por um lado o uso da tecnolo-

gia da informação na área acadêmica

se torna cada vez mais comum, por
outro as ferramentas de gestão se
aprimoram. Desde o começo de
setembro, os gestores associados ao
Sindicato das Entidades Mantenedo-
ras de Estabelecimentos de Ensino

Superior no Estado de São Paulo
(Semesp) têm à disposição um novo

sistema de informações, o Sindata.
O sistema oferece um painel ele-

trônico via internet com oito indica-
dores de desempenho divididos em
cinco agrupamentos. "Isso permite

que cada instituição de ensino possa
visualizar como está o seu desempe-
nho em cada uma dessas variáveis
em relação ao mercado em todo o
estado", explica Fernando Micali,
presidente da TNT Technology Edu-
cacional, empresa especializada em
tecnologia de ponta para a área da
educação, responsável pelo desen-
volvimento do software que permite
a geração de todos os gráficos que
compõem o painel de controle.

Segundo Micali, o sistema foi
reformulado no momento em que
as instituições começam a avançar

na área de tecnologia da informação.
"Em um primeiro momento, a preocu-
pação era apenas adquirir hardwares.
O segundo estágio foi o do desenvol-
vimento de softwares especializados,

mas muitas instituições já investem
na implantação dos mais variados
processos na sua administração de
gestão, principalmente em áreas
como a de custos ou contábil."

No novo Sindata, que passa a ser
o maior banco de dados do ensino
superior privado, as informações são

passadas pelas próprias instituições
por meio de um questionário baseado
nos dados que constam do Censo do

Ministério da Educação. A ferramen-
ta atualiza e consolida esses dados

automaticamente, o que permite a
visualização on-line de todas as variá-
veis (porte, região, natureza jurídica,
organização acadêmica etc).

"Utilizando a metáfora dos sinais
de trânsito, os gestores podem
verificar se sua instituição está no
verde, no amarelo ou no vermelho
em relação à realidade do mercado

no Estado de São Paulo e até em
termos globais no que tange a essas
variáveis", acrescenta Micali.

O Sindata está organizado em
seis categorias para facilitar a atua-

lização e a consulta das instituições:
graduação presencial; graduação
a distância; extensão universitária;
dados de pessoal; dados financeiros
e dados de infraestrutura.

Gustavo Domingues Dias, diretor
de tecnologia da Unisul, que no lan-

çamento do novo Sindata, no último
dia 1° de setembro, em São Paulo,
realizou palestra sobre Gestão de
TI e a importância dela no contexto
atual das IES, destaca a importância
de investir na área.

"Em tempos de alta competição
no setor educacional, as instituições
de ensino superior privadas vivem
a necessidade de alavancar e de
melhorar seus resultados para não
perderem o diferencial competitivo
e tudo isso leva à obrigatoriedade
de uma eficiência operacional que
demanda o investimento, cada vez
maior, em tecnologia de ponta e em
sistemas 100%web."

Com a implantação da tecnologia
da informação de ponta, as instituições
ampliam os recursos e as facilidades de
acesso dos alunos a um ambiente virtual
de aprendizagem, bibliotecas digitais,
uma série de novos recursos de comu-
nicação, podcasts, áudio e vídeo. Nas
que utilizam chat, fórum de discussão
ou portais acadêmicos com ferramentas
de aprendizado e de relacionamento com
o aluno, as pesquisas indicam que os
estudantes apontam esses recursos como
aqueles que mais os auxiliam durante o
curso, já que o desempenho deles é me-
dido de acordo com a participação.

"A tecnologia da informação trouxe
também uma importante reflexão, a
questão da administração do tempo nos
dias de hoje, que é bastante relevante
para todos nós. Costumo dizer que não
podemos mais classificar isso como um
problema da sociedade, mas sim uma
característica. A falta de tempo não pode
mais existir, precisamos dar foco à ad-
ministração do tempo. O uso de TI para
as áreas de atendimento e para a gestão
da vida acadêmica do aluno nos ajuda a
administrar cada vez melhor todas as in-
formações necessárias", exemplifica Fa-
biula Baraúna, da Fiap, que acrescenta
outras vantagens. "Com a TI consegui-
mos agilidade no atendimento, melhor
avaliação das áreas administrativas e de
acompanhamento dos processos, além
de mensurar resultados para investir em
melhorias constantes."

Considerada uma forte aliada em
todas as áreas de uma instituição, a
tecnologia da informação fornece
melhores recursos para que as insti-
tuições de ensino atendam cada vez
melhor o aluno, trabalhem a questão
do relacionamento, entendendo suas
necessidades e expectativas.

"A tecnologia já é bastante utiliza-
da nas chamadas áreas meio: sistema
financeiro, acadêmico, de gestão.
Entendo que uma instituição de en-
sino, seja qual for seu tamanho, não
deve prescindir de ter uma equipe que
procure integrar os recursos e possibi-
lidades tecnológicas na área "fim": a
educação", acrescenta Carlos Fernando
de Araújo Júnior. •
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