
de Mooc (sigla em inglês para cursos 
massivos, online e abertos). Os bra
sileiros já estão fortemente presentes 
em sites do gênero.

Só no Coursera, serviço das uni^ 
versidades de Princeton, Columbia e 
Stanford, o Brasil é o quarto colocado 
entre o total de 4 milhões de estudan
tes online. A onda das videoaulas lá 
fora é mais antiga, mas o surgimento 
de plataformas voltadas para Moocs 
começou no ano passado. Além da 
Coursera, há o edX, parceria entre a 
Universidade de Harvard e o Instituto 
de Tecnologia de Massachusetts.

Por aqui ainda há espaço para cres
cimento. “No próximo ano as universi
dades federais vão oferecer 2 milhões 
de vagas para 7 milhões de pessoas 
que farão o Enem. É evidente que tem 
muito mais gente querendo estudar 
do que vagas”, constata Carlos Souza, 
CEO do Veduca.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
. 

 



Uma pesquisa feita pelo site mos
trou que a entrega de certificados de 
conclusão das disciplinas é a maior 
solicitação dos usuários. Enquanto a 
Coursera já conseguiu emitir certifi
cados de Álgebra (Universidade da 
Califórnia), Cálculo (Pensilvânia), Bio- 
eletricidade e Introdução à Genética 
(Duke) —que valem como crédito nos 
EUA —, no Brasil a questão é contro
versa. O único certificado é emitido 
pelo professor responsável pelo curso. 
A questão agora é saber se as universi
dades aceitarão um curso Mooc como 
se fosse uma disciplina feita presen
cialmente, o que ainda não acontece.

“O conteúdo aplicado é o mesmo da
do dentro das salas da Poli”, explica 
André Leme Fleury, do departamento 
de Engenharia de Produção da USP. 
“A diferença é o acompanhamento

presencial. Qual certificação deve ser 
dada e quem vai reconhecer são per
guntas que só começamos a discutir 
agora, e deve demorar, já que se trata 
de uma questão global que afeta a re
lação entre universidades no mundo.”

No caso da Poli, os alunos que as
sistiram às aulas fizeram uma prova 
presencial. Os créditos foram contabi
lizados e a disciplina dada como feita. 
Cursos semipresenciais (com no má
ximo 20% feito remotamente) ou to
talmente a distância já estão previstos 
em lei, respectivamente, desde 2004 e 
2005, e devem ser aceitos por qualquer 
instituição. “Apesar da lei, ainda há 
uma discussão que envolve aquilo que 
o aluno não presencial perde que é a 
interação com colegas e professores”, 
diz Guilherme Plonski, coordenador 
da Fundação Vanzolini.

Para Bagnato, o certificado “é o me
nos importante”. “O que interessa é 
que estamos oferecendo um curso de 
forma aberta. Estamos disponibilizan
do para a sociedade brasileira o curso 
de Física da melhor universidade do 
país. Alunos de outra universidade me
nos qualificada aproveitam, os do ensi
no médio podem se adiantar, alunos de 
outras disciplinas ou profissionais de 
outras áreas, como Medicina, podem 
tirar proveito. Não sei se o documento 
é importante ou não, mas o conheci
mento com certeza é”, afirma.

“A USP entra nos Moocs para aju
dar o sistema universitário brasileiro a 
elevar o seu padrão. A gente sabe que 
há universidades melhores e outras 
que não estão no nível que se deseja. 
Agora, se essas faculdades vão reco
nhecer esses cursos como substitutivo 
dos seus, isso é problema delas”, opina 
Guilherme Plonski.

Carlos Souza, da Veduca, diz que es
pera “sensibilizar as autoridades” para 
o tema e garantir a equivalência de cré
ditos para as disciplinas. “Se a gente 
ficar sentado esperando que as pessoas 
que têm o poder da caneta façam algo, 
vamos esperar o resto da vida e não 
vai acontecer nada.” a Murilo Roncolato
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