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No centro dessa revolução, um nome de larga experiên
cia nas principais instituições de ensino e órgãos de fomen
to paulista: Carlos Vogt. Professor por vocação, tinha no 
currículo passagens pela Fundação de Amparo ao Ensino 
e Pesquisa de São Paulo (Fapesp), Secretaria do Ensino Su
perior e reitoria da Unicamp até ser chamado pelo gover
nador Geraldo Alckmin para ser assessor especial na i m 
plementação desse projeto pioneiro. Os primeiros pilares 
do que viria a se tornar a Univesp foram lançados em 2006 
quando ainda estava em discussão o modelo de televisão 
digital a ser adotado no Brasil. A nova tecnologia permi
tiria desmembrar a programação de uma mesma emissora 
em vários canais. A TV Cultura saiu à frente para criar um 
desses novos meios e dedicá-lo a uma programação inte
gralmente educacional. Em 26 de agosto de 2009, começa
va a ser transmitida a Univesp TV, que ainda hoje pode ser 
assistida pelo canal 2.2 ou pelo site univesptv.cmais.com. 
br, atualmente com mais de m i l horas de conteúdo original 
distribuídas em 35 programas. "Entendemos que o conhe
cimento é um bem público", afirma Vogt. 

A SEGUNDA ETAPA. Não tardou para a Univesp conti
nuar a evoluir, tornando-se um projeto governamental 
de estímulo e congregação de projetos de educação à dis
tância das universidades de São Paulo (USP), Campinas 
(Unicamp) e Estadual Paulista (Unesp), além do Centro 
Estadual de Ensino Tecnológico Paula Souza (Ceeteps). 
Assim foi até 2013, quando os primeiros passos para a au
tonomia foram dados. "Somos uma instituição enxuta do 
ponto de vista corporativo, ampla do ponto de vista de 
alcance social e muito distribuída do ponto de vista geo
gráfico", resume Vogt, presidente da Univesp. Enquanto 
aguarda o credenciamento do Ministério da Educação 
(MEC), continua ofertando os cursos em parceria com as 
demais universidades. Em julho último, formou a pr imei
ra turma de graduação na modalidade semipresencial -
parte ministrada pela internet, parte em encontros reais. 

Eram alunos do curso de pedagogia, ofertado em parceria 
com a Unesp para 1.350 professores estaduais que, a fim 
de cumprir determinação da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira (LDB), precisavam de um diploma do 
ensino superior para continuar ministrando aulas ou ser 
promovidos a cargos mais altos. 

A professora Marlene Oliveira de Brito nem bem ter
minou o curso e já assumiu a coordenadoria de apoio de 
gestão pedagógica da Escola Estadual Prof. a Ada Cariani 
Avalone, em Bauru/SP. Até então formada apenas em ma
gistério, Marlene revela que estava perdendo o interesse 
pela profissão e a nova graduação foi um renascimento. 
"As aulas foram essenciais para reconstruir minha rela
ção com a educação", confessa. Um dos diferenciais que 
ela aponta são os encontros com os tutores, realizados 
duas vezes por semana, que orientam os estudos, passam 
filmes que complementam a teoria vista pela internet e 
coordenam debates. A dobradinha Univesp/Unesp con
tava com a estrutura de 22 poios físicos em várias cidades 
do estado, que permaneciam abertos para receber os alu
nos mesmo fora dos encontros determinados. 
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http://univesptv.cmais.com


QUALIDADE RECONHECIDA. O esforço foi mais do que compensa
do, além da promoção, claro. Durante a aula de didática e conteúdos 
de artes, Marlene desenvolveu um projeto envolvendo linguagens de 
dança, teatro e literatura infanto-juvenis, relacionadas a questões étni-
co-raciais no ensino e combate ao preconceito racial. Observando o 
potencial do que estava estudando, a então formanda em pedagogia, 
na posição de professora, levou as atividades para 60 alunos entre 9 
e 10 anos, que até aprenderam danças tradicionais do povo Malinke, 
de Guiné-Conacri, país da África Ocidental, também conhecido por 
República da Guiné. "Não quero repetir em minhas aulas uma única 
história do negro, somente na perspectiva da escravização. Minha pre
tensão é que crianças socialmente identificadas como negras possam 
se reconhecer, desenvolver a ideia de pertencimento e terem a autoes-
tima elevada ao ver sua história e cultura retratadas dentro da escola", 

diz. O trabalho - e todo o comprometimen
to com a cultura africana - foi recompensa
do: no Dia da Consciência Negra em 2012, 
Marlene recebeu o Prêmio Orerê - Cabeças 
Iluminadas, concedido pelo Centro Cultural 
Humaitá em parceria com a Secretaria 
Estadual do Paraná a projetos que abordam 
temática indígena, africana e afrobrasileira no 
cotidiano escolar, estimulando as instituições 
de ensino a cumprirem as leis 10.639 e 11.645, 
que normatizam a inclusão desses assuntos no 
currículo. 

NOVOS PARADIGMAS. Mantendo o r i tmo, 
a experiência da Univesp tem tudo para m u 
dar a realidade da sala de aula, entregando ao 
mercado de trabalho profissionais capacita
dos e/ou renovados como Marlene, mas aci
ma de tudo provando a validade da educação 
à distância. "A resistência que a academia t i 
nha está virando convivência", observa Vogt. 
As plataformas tecnológicas usadas têm papel 
fundamental na conversão. "Durante minha 
carreira de 25 anos como professor, encontrei 
muitos casos de alunos que entravam mudos 
e saíam calados da classe: na EaD eles são 
obrigados a participar", diz Klaus Schlünzen 
Jr., coordenador do Núcleo de Educação à 
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Distância (Nead) da Unesp. Isso por que cada aula é pen
sada para propor não só leituras como também exercícios 
que precisam ser feitos, além de fóruns de debate que de
vem ser frequentados. É um novo ambiente, construído 
para favorecer o processo educacional com acompanha
mento preciso dos professores. "Temos controle maior 
sobre os alunos: os trabalhos têm prazo de entrega e, se 
isso não acontece, a plataforma fecha", detalha Edson do 
Carmo Inforsato, coordenador pedagógico da Unesp. 

Esses inúmeros canais acabam por compor uma rede de 
informações que retroalimenta todo o sistema. Inforsato 
explica que, pela natureza prática do curso e perfi l dos 
alunos (a média de idade é superior a 30 anos), já estão 
cogitando, por exemplo, extinguir o tradicional traba
lho de conclusão de curso (TCC), uma das tarefas mais 
temidas pelos estudantes, geralmente exigida no último 
ano de curso. Além de correções de percurso, a natureza 
da internet permite, ainda, o entrelaçamento de temas e 
disciplinas, o que quebra a postura isolacionista dos de
partamentos acadêmicos e os obriga a interagirem. "Na 
verdade, não entendemos nosso curso como uma inicia
tiva de concorrência ao presencial, mas como uma opor
tunidade de acesso ao ensino público a quem não tem", 
explica Schlünzen. 

SOLUÇÃO PARA O GARGALO. Além da pedagogia, a 
Univesp oferece atualmente cursos de licenciatura em ciên
cias e de graduação em tecnologia em processos gerenciais 

(formando gestores para micro e pequenas empresas); de 
pós (lato sensu) em ética, valores e cidadania na escola; e 
de extensão introdutória em inglês e espanhol. Dessa ma
neira, a Univesp ataca três problemas nacionais: aumenta 
as vagas em universidades para quem não tem condições 
de arcar com as mensalidades da rede particular; acelera a 
preparação de profissionais qualificados para o mercado; e 
alinha a oferta de cursos à demanda do desenvolvimento. 

"Queremos introduzir no sistema de ensino superior pú
blico paulista uma nova modalidade de ensino que aten
da às necessidades da comunidade", revela Vogt, citando 
o modelo norte-americano dos college. A ideia é oferecer 
um diploma de conclusão de curso após os primeiros dois 
anos, permitindo que o aluno comece a exercer atividades 
profissionais e, se tiver interesse, continue a estudar a fim 
de, em outro biênio, receber o título de bacharel. Para aten
der à demanda do setor produtivo, a Univesp arquiteta gra
duações voltadas especificamente a áreas carentes de talen
tos. Para os próximos anos, deverão ser lançados cursos de 
tecnologia da informação (com especializações em comér
cio eletrônico, segurança da informação, desenvolvimento 
de sistemas e sistemas da informação) e de preparação de 
professores de matemática, física, química e biologia para 
o ensino médio. 
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Text Box
Fonte: Agitação, São Paulo, ano 18, n. 113, p. 24-27, set./ out. 2013.




