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redução de custos, o controle mais efeti-
vo de despesas e investimentos e a mo-
dernização da infra-estrutura da institui-
ção, tanto com fins pedagógicos como ad-

ministrativos. Todas essas tarefas passam hoje de for-
ma inevitável pela tecnologia da informação. Pesquisa
realizada pela e-Consulting e IDG Brasil, intitulada
"Tecnologia a favor da Educação Superior", mostra
como esse recurso é hoje utilizado pelas universidades
e como deverá ser aplicada no futuro. Um universo de
185 instituições de todo o país foi consultado, para le-
var à conclusão de que 41% das universidades já
implementaram gestão em TI, 46% ainda não o fize-
ram e 13% preferiram não se manifestar. Em termos de
investimentos, 41% afirmaram que irão alocar 5% ou
mais de seu faturamento em tecnologia, 20% irão in-
vestir de 3,0% a 3,9%, 13% irão gastar de 4,0% a 4,9%,
outros 13% terão de 1,0% a 2,9% e, finalmente, 13%
vão reservar menos de 1% para esse setor.

Entre os principais benefícios que a tecnologia da
informação deverá proporcionar, segundo a pesquisa,
31% disseram que irá melhorar a qualidade do ensino,
outros 27% que vai reduzir custos, 20% que trará um
melhor controle dos investimentos, 12% que vai
automatizar os processos administrativos e 10% que
causará fidelização/retenção de alunos. Entre as princi-
pais barreiras, aparecem preço (67%), dificuldades de
integrar diferentes sistemas (27%), excesso de
customização de soluções (20%), falta de justificativa
para o retorno do investimento (13%), falta de
customização (7%) e outros motivos variados (13%).

O coordenador da pesquisa, Luiz Botelho, da e-
Consulting, afirma que as universidades privadas estão
interessadas em investir em TI, como observou em re-
cente seminário do setor, mas que ainda há alguns gar-
galos. "O fato de termos uma alta porcentagem de ins-
tituições que não responderam à pesquisa (13%) de-
monstra certa desconfiança com as soluções de TI e com
seus modelos de implementação, o que também é con-
firmado pelas principais barreiras apontadas e que le-

vam muitas universidades a pensar inclusive no desen-
volvimento de soluções próprias." Isso pode ser solucio-
nado, no entender do consultor, com "um maior relacio-
namento entre clientes e fornecedores de TI, sendo que
estes devem mostrar como suas soluções podem aten-
der da melhor forma possível às demandas específicas
das instituições de pesquisa", explica.

OUTSOURCING

Uma das maiores instituições de ensino privado do
país, a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos),
de Porto Alegre (RS), adotou uma solução de outsourcing
de impressão corporativa fornecida pela IBM, em con-
junto com seu parceiro local, a HSS. Com o projeto, re-
duziu custos de propriedade, estoque e gestão em seu
parque de impressoras, mantendo a qualidade final das
impressões. Com a solução foi possível reduzir em 53%
o número de cópias/mês - de 2,7 milhões para 1,3 mi-
lhão - além de baixar o número de equipamentos de 443
para 250 e os modelos diferentes de 73 para 32. As im-
pressoras a laser, que antes somavam 32% do total, pas-
saram a 51%, enquanto aquelas de jato de tinta diminuí-
ram de 62% para 45% desse total.

Fonte: e-Consulting

44 Ensino Superior - Dezembro 2004



Programa da Cisco converte desafios da área tecnológica em oportunidades de aprendizado

Com um público formado por 30 mil alunos - es-
tudantes de graduação e pós-graduação - e 2 mil co-
laboradores, a Unisinos tem um campus de 90,55 hec-
tares de extensão, o que resultou na pulverização dos
equipamentos de impressão que foram instalados ao
longo do tempo. O parque de impressão era formado
por 443 equipamentos de 73 modelos diferentes que
imprimiam 2,7 milhões de páginas por mês, uma pres-
tação de serviço executada sem qualquer norma de
utilização e cujo resultado final não possuía um pa-
drão de qualidade único.

O projeto foi iniciado em maio de 2002, visando à
implementação do parque gráfico, finalizado um ano
depois. Antes de apresentar o programa final do par-
que de impressão, IBM e HSS mapearam a estrutura
existente e projetaram futuras expansões. Entre maio

de 2003 e março de 2004, foram implantadas as lojas
de impressão para atender os alunos de graduação e
pós-graduação, assim como os novos equipamentos -
impressoras a laser Lexmark e jato de tinta HP. Alceu
Fernandes Filho, gerente de serviços de informação e
professor da Unisinos, afirma que "a solução de impres-
são corporativa mudou a forma de se lidar com o as-
sunto impressão na universidade. Foi preciso realizar
uma otimização dos recursos e hoje, com o processo
amadurecido, reduziran-se os custos nessa área".

ACADEMIA CISCO

Aproximadamente 7 mil alunos, 400 instrutores
com o título de Cisco Certified Networking Associate
(CCNA), dois Centros Acadêmicos Tecnológicos

Cisco (CATC), 115 academias
locais e 12 academias regionais
formam o contingente brasilei-
ro do Programa Cisco Networ-
king Academy. Em todo o mun-
do, são mais de 500 mil estudan-
tes em mais de 11 mil academias
instaladas em universidades, es-
colas técnicas, secundárias ou
preparatórias. Fundada pela
Cisco, maior fabricante mundial
de roteadores e switches (co-
mutadores), a Networking Aca-
demy é resultado de acordos ini-
ciados em 1993 com instituições
educacionais para converter os
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desafios da área de tecnologia em oportunidades de
aprendizado e crescimento profissional. Inicialmen-
te, a empresa desenvolveu um programa para que
as escolas pudessem ensinar seus alunos a desenhar
redes de computadores práticas e de baixo custo. Po-
rém, como as escolas também necessitavam de es-
pecialistas com conhecimentos e experiência para
manter e desenvolver suas redes, a Cisco atendeu a

essa necessidade por meio da capacitação de pro-
fessores e profissionais.

Desde a construção de um website, conhecimentos
básicos de redes, até as soluções de problemas avança-
dos, o currículo da Networking Academy prepara os es-
tudantes para diversas carreiras no campo do desenho
e da administração de redes, suporte técnico, progra-
mação ou engenharia de software, desenvolvimento e
administração de dados.

No Brasil, a Cisco mantém três parcerias de cunho
social com a Fundação Bradesco, a Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ), o governo do Estado de
São Paulo e o Centro de Integração Empresa-Escola
(Ciee). Em São Paulo, a Fundação Bradesco oferece
capacitação em network aos
alunos do ensino técnico
profissionalizante. São testes
on-line, acompanhamento do
desempenho do estudante,
aulas práticas em laborató-
rios, treinamento e suporte,
desenvolvido por especialistas
educacionais e de tecnologia.

Criada em 1998, a disci-
plina de Telemedicina é uma
das mais novas da Faculdade
de Medicina da Universidade
de São Paulo (USP), escola

Capacitação em
network aos alunos do

ensino profissionalizante

que tem atualmente cerca de 2,5 mil alunos matri-
culados, entre graduação e pós-graduação, e mais 580
professores. Um dos objetivos da Telemedicina é pro-
porcionar capacitação e atualização por meio da
teleducação interativa, com projetos que beneficiam
profissionais com dificuldades em deslocar-se até os
grandes centros para participar de cursos. Entre os
400 atuais usuários dos programas estão médicos,
profissionais de saúde, estudantes de Medicina e
agentes voluntários. Com esse perfil, a disciplina per-
mite ampliar o ambiente de interação entre os seus
usuários, oferecendo-lhes recursos multimídia pela
web por meio de discagem tradicional, a chamada
linha discada. O objetivo foi alcançado ao redesenhar
o sistema Tutoração On-line (TOL), criado em 2001,
com ASP.NET.

Um dos obstáculos para a aplicação do TOL era,
até pouco tempo atrás, a limitação das bandas de
transmissão de dados via internet. Seus principais re-
cursos de aprendizado, como o Homem Virtual - ani-
mações dinâmicas em 3D aplicadas à medicina, com
alta precisão científica, desenvolvidas pela disciplina
de Telemedicina da FMUSP, e que rodam em Windows
Media Player -, demandavam banda larga, uma
tecnologia que ainda não está disponível em todo o
sistema de saúde do país.

"O Homem Virtual é uma ferramenta essencial para
o aumento da eficácia do TOL. Por isso, precisávamos
de um sistema de ensino a distância que funcionasse
com discagem tradicional, mas que pudesse oferecer as
vantagens do vídeo de alta resolução", afirma o profes-
sor Chao Lung Wen, livre-docente e coordenador-geral
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da disciplina de Telemedicina da FMUSP.


