
O Brasil possui 12,7% dos jovens em idade universitá-
ria (18 a 24 anos) no ensino superior, segundo
dados do Inep e da PNAD/IBGE, de 2006. O

acesso, considerando todas as idades, calculado em relação
à população em idade universitária (chamado de "taxa
bruta"), chega a 19,3% da população e, no Estado de São
Paulo, atinge 24,4%. Ainda assim, os números estão longe
dos percentuais de países como Suécia, Estados Unidos,
Coréia do Sul e Noruega, que ultrapassam 75%, e de países
da América Latina como Chile e Argentina, cujos percen-
tuais estão, respectivamente, em torno de 50% e 65%.

Entre os matriculados no ensino superior no Brasil, a
grande maioria está no sistema privado: 75,1% dos estu-
dantes universitários pagam para estudar, de acordo com
informações mais recentes do Inep/MEC (de 2007). A
expansão do ensino superior é urgente e a demanda é por
ensino superior gratuito, com qualidade.

O Programa Univesp (Universidade Virtual do Estado
de São Paulo) é uma política pública afirmativa em respos-
ta a essa demanda. Criado pelo governo estadual, por meio
da Secretaria de Ensino Superior (SES), o Univesp tem o
objetivo de expandir o ensino superior público em parceria
com as três universidades estaduais - USP, Unicamp e
Unesp - e com as Fatecs.

O diferencial do Univesp é a expansão das fronteiras
físicas do ensino superior. Com o uso intensivo das
tecnologias de informação e de comunicação, como a
internet e a tevê digital (por meio do novo canal digital
Univesp TV, da Fundação Padre Anchieta), além das
práticas e das metodologias tradicionais de ensino, incluin-
do um componente significativo de atividades presenciais,
o Univesp possibilita ao aluno flexibilizar seu horário de
estudos. Com isso, pode alcançar estudantes que vivem

longe de centros universitários e possibilita a integração de
quem está inserido no mercado de trabalho - como ocorre
na Universidade Virtual do Pays de La Loire (França), na
Open University (Inglaterra) e na Universidade Virtual do
Instituto Tecnológico de Monterrey (México).

O primeiro curso oferecido no Programa Univesp, de
pedagogia semipresencial, com vestibular programado para
o dia 6 de dezembro, será realizado pela Unesp. Com a
mesma carga horária dos cursos presenciais, a graduação
semipresencial de pedagogia Unesp/Univesp, destinada a
professores em exercício, possibilita que os alunos sigam

trabalhando enquan-
to estudam. O curso,
terá pólos de ativida-
des presenciais
distribuídos em 21
cidades do Estado de
São Paulo.

O Programa
Univesp já oferece

cursos online extracurriculares de inglês e de espanhol para
alunos das Fatecs e Etecs, com oferta total de dez mil vagas,
e prevê outras graduações semipresenciais, como "Tecnolo-
gia em Processos Gerenciais", que objetiva formar gestores
para micro e pequenas empresas no Estado. O curso será
oferecido pelas Fatecs e tem previsão de início no segundo
semestre de 2010.

A virtualidade do Univesp é o que lhe dá realidade e
presença no cenário da educação superior. O jovem vai à
universidade e a universidade vai à sua juventude, contri-
buindo para aumentar a oferta de vagas no ensino superior
público gratuito e criando condições para o estudante que
busca as grandes instituições paulistas.

"A virtualidade
do Univesp é o que
lhe dá realidade
e presença no cenário
da educação superior"

Os dados apresentados nesse artigo foram compilados pelo Sistema Integrado de Informações sobre Ensino Superior (Siesp), projeto da Secretaria deínsino Superior do Estado de São Paulo que tem
previsão de lançamento em fevereiro de 2010.
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