
Warwick Business School
brilha em campus high-tech
Considerada uma das dez melhores universidades britânicas, a instituição é o atual sonho
de consumo de estudantes e executivos do mundo todo. Por Stela Campos, de Coventry

O gigantesco campus da Uni-
versidade de Warwick, com seus
720 hectares, de fato, impressio-
na. Localizado na cidade de Co-
ventry, a 20 minutos de Bir-
mingham e uma 1hl5 de Lon-
dres, ele em nada lembra a so-
briedade das universidades mais
tradicionais do Reino Unido, co-
mo Oxford ou Cambridge. O seu
o tom é a modernidade. E, por is-
so, está se tornando o sonho de
consumo de estudantes e execu-
tivos de todo o mundo.

Dos 15 mil estudantes (9 mil
dos cursos de graduação e 6 mil
da pós-graduação), 20% são es-
trangeiros. Isso significa que por
esta pequena cidade transitam
alunos de 100 países. Os brasilei-
ros ainda são poucos. O professor
John McGee, da área de adminis-
tração estratégica, calcula que
terá 50 alunos do Brasil em 2003.

Qualificações não faltam à uni-
versidade, fundada em 1965. Ela
está em quinto lugar entre as dez
melhores universidades do Reino
Unido na área de pesquisa, segun-
do levantamento do governo bri-
tânico. Também figura entre as dez
primeiras colocadas no guia das
melhores universidades de 2003,
do "Sunday Times". E seu MBA está
no 342 lugar no disputado ran-
king do jornal "Financial Times".

A universidade tem 29 departa-
mentos acadêmicos e 40 centros
de pesquisas em quatro faculda-
des (artes, medicina, ciência e es-
tudos sociais). A Warwick Business
School (WBS), fundada em 1967,
tem 6 mil alunos em cursos de gra-
duação, pós-graduação, doutora-
do e MBAs. Ela mantém acordos
formais de intercâmbio com 67
escolas de negócios estrangeiras.
O preço dos MBAs varia entre 23
mil libras, o "full time", e 17 mil li-
bras, o programa executivo.

Uma das vantagens dos estu-
dantes de Warwick é o fato da
universidade oferecer acomoda-
ção dentro do campus. Para mo-
rar, o aluno paga entre 50 e 86 li-
bras por semana. No caminho
para a aula, passará por um belo
lago, ao lado Claycroft Residence
e muita área verde.

Na hora de se divertir, quem
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A universidade de Warwick investiu 100 milhões de libras nos últimos dez anos, para equipar seu campus de 720 hectares

não quiser pegar a estrada para
Coventry encontrará opções den-
tro da universidade. O Warwick
Arts Centre é o segundo maior
centro de artes do Reino Unido
fora de Londres. Em 2002, reali-
zou l ,7 mil eventos e recebeu 250
mil visitantes. "Vários artistas de
renome, como Lou Reed, passam
por aqui", conta Don Antunes,
brasileiro que atua como pesqui-
sador no departamento de admi-
nistração estratégica da WBS.

O centro de artes tem salas de
concertos, teatro, cinema, gale-
rias, cinema e livraria, além de
um departamento de música.
Apesar da universidade não ter
curso de graduação em música,
ela possui uma orquestra de câ-
mara e uma sinfônica, corais e
"big bands" de jazz. Não é raro
encontrar um desses grupos
apresentando-se ao ar livre.

Para chegar a essa infra-estrutu-
ra sofisticada, Warwick investiu,
nos últimos dez anos, 100 milhões
de libras no campus. (A jornalista
viajou a convite do British Council)

Informações: www.
www.educationuk.org.br

Cautela nos cursos on-line
A Universidade de Warwick foi

a primeira a oferecer, em 1987,
um curso de MBA a distância no
Reino Unido. Agora, passados os
ajustes iniciais e depois da incor-
poração da internet nos seus pro-
gramas desde 1995, os especialis-
tas discutem as vantagens e as li-
mitações desse modelo de ensino.

Para o professor John McGee, o
ensino on-line mostrou-se muito
menos flexível que os cursos tradi-
cionais a distância, que utilizam li-
vros e apostilas enviados pelo cor-
reio. "Eles funcionam bem para
matérias mais exatas, que não exi-
gem julgamentos mais sutis", diz.
O modelo ideal, na sua opinião, é o
programa mesclado que mistura
o virtual e o presencial. "A internet
deve servir para o 'backup'", diz.

Outro problema que Warwick
enfrenta em relação ao ensino via
web, são as más conexões de ban-
da larga em vários países. "Muitas
vezes isso inviabiliza os alunos de
fazerem 'download' de livros e do
material de estudo", diz Susan
Bridgewater, que há dez anos di-

rige a área de ensino a distância,
da Warwick Business School. Vale
lembrar que a maioria dos 400
estudantes representam cerca de
100 nacionalidades.

Susan acredita que só poderá
usar mais recursos da internet
no MBA quando a tecnologia
avançar de uma forma mais rea-
lista. Cita como exemplo as vi-
deoconferências. "Por enquanto
decidimos ir com mais calma",
diz. "Queremos continuar prio-
rizando um mínimo de contato
face a face". No curso a distância,
que o aluno pode realizar em
tres ou até oito anos, está previs-
ta uma semana de estudos no
campus da universidade. "Acha-
mos importante essa conexão
com o aluno", diz.

O programa consiste em seis
matérias obrigatórias e outras se-
te eletivas, que podem ser escolhi-
das entre 13 possibilidades. Des-
tas, três são oferecidas on-line:
marketing internacional, e-busi-
ness e gerenciamento de proje-
tos. O preço é 12 mil libras. (S.C.)


