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Universidade vai incluir no vestibular licenciatura em ciências e planeja aumentar oferta no ano 
seguinte 
 
A USP planeja realizar no próximo ano o vestibular para seu primeiro curso de graduação à 
distância via internet. Ainda em fase de estudos, o projeto tem definido apenas o curso: 
licenciatura em ciências, opção inédita na graduação regular da USP. A universidade espera 
concluir o projeto em dois meses para apresentá-lo ao Ministério da Educação no primeiro 
semestre de 2005. 
 
De acordo com o presidente da comissão responsável pelo projeto, Carlos Alberto Dantas, está 
sendo desenvolvido um programa de computador, patrocinado pela Fapesp (Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo), para executar o curso à distância. Ainda não se sabe como 
será o método de seleção nem o número de vagas que serão abertas. Segundo Dantas, já em 
2006 a USP deve ter vestibular para outros cursos não presenciais. 
 
Dantas diz que a escolha do curso teve como objetivo formar professores de ensino fundamental 
com uma visão mais completa da área. "Atualmente, os professores dessa disciplina são formados 
em biologia, química ou física." 
 
A USP já ministrou um curso de pós-graduação ""lato sensu" via internet, mas já conseguiu 
autorização do MEC para abrir outros. 
 
A educação à distância é freqüentemente apontada por especialistas como uma importante 
ferramenta no processo de democratização do ensino superior no Brasil. Mas ainda está longe de 
se tornar uma solução efetiva. 
 
Há na lista do MEC cerca de 150 cursos aguardando aprovação. Já foram reconhecidos 34 cursos 
de graduação, 42 de pós-graduação e oito seqüenciais. 
 
O primeiro censo feito no país sobre o tema, encomendado pela Unesco (Organização das Nações 
Unidas para Educação, Ciência e Cultura) e divulgado ano passado, apontou que 84.713 pessoas 
cursavam o ensino superior por meios virtuais em 2001 -99% estavam em universidades 
públicas. 
 
Para o presidente da Abed (Associação Brasileira de Ensino à Distância), Frederic Michael Litto, o 
ensino não-presencial é a única ferramenta capaz de reverter o baixo acesso ao ensino superior. 
"Não há dinheiro suficiente para construir novos campi." 
 
Dados do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) apontam que apenas 9% 
dos jovens entre 18 e 24 anos chegaram à faculdade no Brasil. 
 
Segundo o presidente da Abed, na Argentina e no Chile, esse índice é de 30%, nos EUA, de 50%, 
e no Canadá, de 60%. 

 
 
Leia Mais 
 
Fundações perderão poder com mudanças  
 
As fundações de apoio às universidades devem perder poder caso seja aprovada a proposta do 
Ministério da Educação para a reforma do ensino superior. Além disso, seriam gradativamente 
descredenciadas pelo governo. 



Isso porque o anteprojeto divulgado anteontem pelo MEC prevê a autonomia das universidades 
para gerenciar seus recursos, permitindo a elas, por exemplo, fechar contratos diretamente com 
governos e empresas. Atualmente esse tipo de acordo geralmente é feito por meio das fundações. 
Hoje há também casos de universidades que utilizam as fundações de apoio para contratar 
pessoal por ser uma maneira mais rápida. Com a autonomia para contratação, as universidades 
ficariam autorizadas a fazer concurso dentro de seu orçamento. 
 
Antes de ir ao Congresso para votação -o que deve ocorrer no próximo ano-, o anteprojeto da 
reforma universitária será apresentado aos fóruns sociais e discutido em consulta pública. A 
proposta do MEC também prevê critérios mais rígidos para a criação de universidades e mantém 
os centros universitários, mas sem o poder de criar cursos. 
 
Ontem, Andifes (associação dos reitores das federais) e UNE (União Nacional dos Estudantes) se 
manifestaram favoráveis ao anteprojeto, porém concordam que ainda precisa ser mais discutido. 
Para a presidente da Andifes, Ana Lúcia Gazzola, um dos pontos que ainda merecem debate é o 
do financiamento das federais. 
 
A reforma do ensino superior foi um dos alvos do protesto realizado ontem na Esplanada dos 
Ministérios por um grupo de estudantes, sindicalistas e trabalhadores, que acabou com vidraça 
quebrada no Congresso e três detidos. Enquanto acontecia o protesto, líderes da UNE, Ubes 
(União Brasileira dos Estudantes Secundaristas), do MSU (Movimento dos Sem Universidade) e da 
entidade Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes se reuniam com representantes 
do Ministério da Educação. 
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