
Portal da USP tem 800 videoaulas 

 

É possível assistir tanto a aulas isoladas como a disciplinas inteiras, sem direito a certificado 

 

A USP lançou em maio um portal que já reúne 800 videoaulas, produzidas por seus 

professores, nas áreas de Exatas, Humanas e Biológicas. Os interessados podem assistir tanto 

a aulas isoladas como a disciplinas inteiras, mas sem direito a qualquer tipo de certificado. O 

Portal e-Aulas USP (www.eaulas.usp.br) foi inspirado em projetos semelhantes de 

universidades como Harvard, Princeton e MIT.  

 

 
Site foi lançado em maio; é possível fazer download de aulas 

 

"Com esse portal estamos, em primeiro lugar, aumentando a possibilidade da utilização de 

novas ferramentas no ensino presencial e, em segundo lugar, abrindo para toda a população 

brasileira parte do acervo da universidade, fazendo com que, democraticamente, o internauta 

possa assistir a qualquer vídeo, a qualquer momento", disse o reitor João Grandino Rodas, 

segundo notícia divulgada pela Assessoria de Imprensa da universidade. "Isso é indispensável 

para que a USP possa avançar mais um patamar e ficar mais próxima do futuro." 

 

De acordo com a USP, as videoaulas "atendem à demanda crescente por conteúdos 

digitalizados por parte das novas gerações, habituadas ao ambiente virtual e ávidas 

consumidoras de vídeos". 

 

Na página inicial do site aparecem as três videoaulas mais assistidas e as últimas três 

publicadas. O interessado também pode navegar pelas categorias Exatas, Humanas e 

Biológicas e escolher, dentro delas, a aula de qual curso gostaria de assistir. A plataforma 

também sugere vídeos com conteúdo relacionado e é compatível com as redes sociais 

Facebook, Twitter e Google Plus. Algumas aulas estão disponíveis para download. 

 

O novo serviço foi criado pela Superintendência de Tecnologia da Informação (STI) da 

universidade. O órgão quer ter, em breve, cinco equipes de produção de vídeos à disposição 

dos professores que estejam dispostos a gravar seus conteúdos. "Isso deverá otimizar a 

produção e aumentar a quantidade de vídeos de qualidade produzidos pela USP", afirmou o 

superintendente Gil da Costa Marques, da STI. 

 

Na segunda fase do projeto, que deverá ser implantada até o fim do ano, o portal permitirá 

que os vídeos sejam legendados e que outros arquivos sobre o assunto em questão, mesmo 

que estejam em formatos diferentes, possam ser publicados. 

 

A ideia é que, no futuro, a página de busca do Sistema Integrado de Bibliotecas também 

entregue no resultado vídeos produzidos sobre o tema pesquisado, além de livros, teses e 

artigos. 

 

Fonte: O Estado de S. Paulo [Portal]. Disponível em:  

<http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,portal-da-usp-tem-800-

videoaulas,920090,0.htm>. Acesso em: 23 ago. 2012. 
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