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o ano passado, 11.933 estudan
tes prestaram vestibular para 
engenharia na Universidade de 

São Paulo (USP), há três anos seguidos 
eleita a melhor da América Latina. 
Como todo ano, só os 750 melhores 
entraram. Esse regime de seleção está 
prestes a mudar. Em breve, qualquer 
um poderá aprender pela internet com 
os professores da USP no portal Vedu-
ca. O site abre no dia 12 de junho as 
inscrições para dois cursos, de física 
mecânica e probabilidade e estatística. 
Seguirá o modelo dos portais de cursos 
on-line em massa e abertos (Mooc, na 
sigla em inglês), que conquistaram mi
lhões de alunos em um ano. "A falta de 
mão de obra qualificada é um dos nos
sos maiores gargalos", diz o criador do 
Veduca, Carlos Souza. "Mesmo entre 
os poucos com diploma, muitos che-

gam ao mercado com uma formação 
deficiente. Isso atrasa o país." 

Souza viu na deficiência uma oportu
nidade. Em 2011, estudava nos Estados 
Unidos e deparou com os portais de 
Mooc. "Eles só servem para os 2% dos 
brasileiros com inglês fluente", diz. Há 
um ano, lançou o Veduca. Hoje este tem 
5.500 aulas em vídeo de 16 universidades 
de todo o mundo, com legendas em por
tuguês. Recebe 1,8 milhão de visitantes 
mensais. O sucesso dos Moocs chamou 
sua atenção, assim como os pedidos 
constantes dos usuários do Veduca por 
um certificado ao fim dos cursos. Souza 
decidiu transformar seu site no primeiro 
portal do gênero da América Latina, com 
o aval do Ministério da Educação. Um 
dos primeiros cursos será física, minis
trado por Vanderlei Bagnato, professor 
da disciplina e coordenador da agência 

de inovação da USP. Já existiam outros 
sites de cursos grátis no Brasil, como o 
da Fundação Getulio Vargas (FGV) e da 
própria USP. Mas eles não podem ser 
considerados Moocs, porque não ava
liam o desempenho dos alunos, nem dão 
um certificado de conclusão. 

Os cursos do Veduca são grátis. Será 
preciso pagar para fazer uma prova em 
pessoa na USP e receber o certificado. A 
ideia é criar mais locais de prova no se
gundo semestre, anunciar novas parce
rias. Souza negocia com a FGV e a PUC 
do Rio, além de universidades federais 
e outras faculdades particulares. O cur
so também ganhará funções sofistica
das. "O aluno escolherá uma carreira e 
seguirá um plano de cursos feito pelo 
site para atingir seu objetivo", afirma 
Souza. "É o primeiro passo rumo ao 
ensino superior personalizado." 
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Text Box
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