
Pensando em ampliar a partici-
pação do aprendizado do alu-
no além da sala de aula, a
Anhanguera Educacional pas-
sou a oferecer em 2011 por
meio do Google Apps uma co-
municação mais ativa entre
alunos e professores.

Por meio dessa ferramenta,
todos passam a ter uma conta
de e-mail e uma página com
perfil, onde podem hospedar e
compartilhar conteúdos, como
trabalhos, provas, textos com-
plementares, reportagens da
imprensa, vídeos e audiocasts.
Além disso, têm a oportunida-
de de acessar ferramentas de co-
municação instantânea, criar
grupos e comunidades de inte-
resses, bem como ministrar ou
assistir aulas via web. “Essa fer-
ramenta é usada para incenti-
vo de autonomia de autoestu-
do de alunos em que eles com-
partilham e trocam informa-
ções com seus colegas e com is-
so os professores conseguem
acompanhar essa interação e
intervir quando necessário”,
argumenta a diretora do Nú-
cleo de Produção de Conteúdo
e Inovações Tecnológicas do
Grupo Anhanguera Educacio-
nal, Carina Alves.

Toda participação do site é
registrada. Na maioria das ve-
zes, o professor e tutor inter-
vém colaborando com o estu-
do do aluno. “Com isso, perce-
be-se que o aluno consegue
ampliar o conhecimento e tam-
bém a relação com a institui-
ção. Deu para observar um
amadurecimento do aluno nas
discussões de como era ontem
e como é hoje”, diz Carina.

Uma ferramenta de interação
além dos portões da faculdade é
de grande relevância, uma vez
que o aluno precisa estar prepa-
rado também para lidar com es-
sas ferramentas digitais no mer-
cado de trabalho. “As empresas
fazem uso desse tipo de ferra-
menta. Quando o aluno partici-
pa desse canal, acaba sendo pre-
parado para o mercado de traba-
lho”, argumenta o diretor exe-
cutivo de tecnologia do grupo,
Luciano Possani.

Outro benefício direto é que
todos os envolvidos têm aces-
so ao calendário de eventos da
instituição, datas de provas,
divulgação de notas e boletos
de mensalidade. “Um exem-
plo bem bacana do uso da fer-
ramenta no dia a dia é a possi-
bilidade de revisão dos textos

de um trabalho em grupo no
webmail, por vários alunos,
em tempo real, independente
de estarem fisicamente reuni-
dos no mesmo local. Isso facili-
ta muito o cotidiano do alu-
no”, diz Possani.

Possani explica que a plata-
forma icloud computer, no
qual está inserida a ferramenta
de interação entre alunos e pro-
fessores, é outro fator a agilizar
essa comunicação, já que não
exige documentos com tama-
nhos específicos para serem in-
seridos na rede e nem de máqui-
nas específicas para uso . “O
conceito que oferecemos aos
nossos alunos é que eles podem
acessar de qualquer lugar, seja
na casa, no serviço, no smar-
tphone e realizarem as tarefas
que precisam”, explica.

A Anhanguera conta com 35
estúdios que produzem videos
simultâneos, que são reprodu-
zidos pela web e 37 canais via
satélite para 400 mil alunos.
“Queremos cada vez mais que
os alunos interajam com a uni-
versidade e tenham um apren-
dizado mais eficiente”, diz. ■

TERÇA-FEIRA

EMPREENDEDORISMO

Um tema recorrente em nossa política de desenvolvimen-
to é o entendimento do papel que exerce a universidade na
geração das inovações de que nossa indústria manufaturei-
ra necessita para ser competitiva e, assim, ser um player
efetivo no comércio mundial. Ciclicamente ouve-se falar
em transformar a ciência, de padrão internacional, criada
em nossas universidades, em inovações tecnológicas agre-
gando valor a produtos e processos. Há até os que afirmam
que essa não transformação de ciência em tecnologia seria
uma deficiência das nossas indústrias e dos empresários,
que teriam falta de cultura e aversão ao risco.

Será mesmo que esse processo tão linear, e aparente-
mente tão simples e óbvio, seja o que nos falta para nos
tornarmos uma economia competitiva? Afinal, o próprio
CNPq foi criado há 60 anos com a motivação de desenvol-
vermos uma ciência nuclear e transferi-la para a indús-
tria, mas ainda estamos buscando fazê-lo. É assim tam-
bém em todas as áreas de excelência da nossa ciência.
Mas, afinal, o que há de errado com esse conceito alimen-
tado pelo nosso senso comum?

É que essa linearidade é inexistente. Ao contrário, o pro-
cesso de geração de inovações e sua agregação a produtos
e processos provém de outra motivação: a solicitação, o

desejo dos consumido-
res e usuários do produ-
to. Do mercado, enfim.
A própria etimologia da
palavra inovação (in no-
vatio) significa agregar
algo novo em, ou seja,
melhorar e adicionar va-
lor ao que já existe. É o
que os consumidores exi-
gem e terá êxito aquele
que souber atendê-los.

Atender à demanda
dos consumidores é o
norte para qualquer em-
presa que quer inovar.
Assim acontece em pelo
menos 99% das paten-
tes, como mostra o gráfi-
co de Guenrich Altshul-

ler, economista russo que estudou mais de 200 mil paten-
tes e criou um método para analisá-las denominado Triz.
Claro que por vezes um concorrente se adianta na agrega-
ção de inovações. Então o início para uma empresa pode
ser a engenharia reversa das melhorias incorporadas.

E a ciência acadêmica, onde fica? Sim, ela pode ser ne-
cessária quando a tecnologia já está na fronteira, ou próxi-
ma desta - como no caso da Petrobras. Mas isso é apenas
1% das patentes, como já vimos. Apostar exclusivamente
nessa estreitíssima faixa é se condenar a jamais alcançá-la.

Mas a academia tem um papel muito importante na
inovação: formar recursos humanos da mais alta qualifi-
cação, com domínio das fontes de conhecimento e uma
visão crítica do que ela própria ensina. Esse profissional
será um inovador na indústria em que for trabalhar. Sim,
porque é a indústria que faz a inovação para atender à de-
manda dos usuários e clientes.

O sucesso da Coreia, China e Índia se baseia nessa reali-
dade. A resposta dos consumidores pode ser aquilatada pe-
lo sucesso das exportações, liderado por manufaturados.
Enquanto em 2011 estamos no mesmo 28º lugar que tínha-
mos em 1985, a Índia saltou para o 16º, a Coreia para o 6º e
a China para a ponta, superando a Alemanha. Nenhum
desses emergentes lançou um produto que já não existisse
nos desenvolvidos. Mas fez tudo melhor, atendendo à de-
manda, seguindo os passos e a lição de um gênio da inova-
ção: Steve Jobs, que, sem descobrir nenhum produto no-
vo, fez da Apple a maior empresa do mundo levando a ino-
vação ao paroxismo em produtos que já existiam. E isso
sem sequer ter completado o curso de graduação. ■

Divulgação

Tecnologia leva
o ensino para além
da sala de aula

SEGUNDA-FEIRA

ECONOMIACRIATIVA

Ciência e tecnologia

A ferramenta é
usada para incentivo
de autonomia de
autoestudo de
alunos, para que
compartilhem e
troquem informações
com colegas, sem
deixarem de ser
acompanhados
por professores

Participação de alunos da Anhanguera Educacional em redes de estudos
fora da faculdade ajuda a prepará-los para o mercado de trabalho

A academia tem
um papel muito
importante na
inovação: formar
recursos humanos
da mais alta
qualificação, com
domínio das fontes
de conhecimento
e uma visão
crítica do que ela
própria ensina

ROBERTO NICOLSKI
Físico, diretor-geral da
Sociedade Brasileira
Pró-Inovação Tecnológica
(Protec) e pró-reitor de Extensão
do Centro Universitário Estadual
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LucianoPossani:
umadasvantagenséa

possibilidadedetrabalho
emgrupoviawebmail
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 1 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. 13.


	BEA10010102_TT.pdf
	BEA10020102_TT.pdf
	BEA10030102_TT.pdf
	BEA10040102_TT.pdf
	BEA10050102_TT.pdf
	BEA10060102_TT.pdf
	BEA10070102_TT - TROCA SP.pdf
	BEA10080102_TT.pdf
	BEA10090102_TT.pdf
	BEA10100102_TT.pdf
	BEA10110102_TT.pdf
	BEA10120102_TT.pdf
	BEA10130102_TT.pdf
	BEA10140102_TT.pdf
	BEA10150102_TT.pdf
	BEA10160102_TT.pdf
	BEA10170102_TT - TROCA SP.pdf
	BEA10180102_TT.pdf
	BEA10190102_TT.pdf
	BEA10200102_TT.pdf
	BEA10210102_TT.pdf
	BEA10220102_TT - TROCA SP.pdf
	BEA10230102_TT.pdf
	BEA10240102_TT.pdf
	BEA10250102_TT.pdf
	BEA10260102_TT.pdf
	BEA10270102_TT.pdf
	BEA10280102_TT.pdf
	BEA10290102_TT.pdf
	BEA10300102_TT.pdf
	BEA10310102_TT.pdf
	BEA10320102_TT.pdf
	BEA10330102_TT.pdf
	BEA10340102_TT.pdf
	BEA10350102_TT.pdf
	BEA10360102_TT.pdf
	BEA10370102_TT.pdf
	BEA10380102_TT.pdf
	BEA10390102_TT.pdf
	BEA10400102_TT.pdf



