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Quem quer entrar na faculdade já não precisa cumprir a rotina de comparecer, todos os dias, a 
uma sala de aula. A Universidade Virtual Brasileira (UVB) abriu, nesta semana, inscrições para um 
vestibular diferente. As provas vão seguir o modelo tradicional, mas os cursos poderão ser feitos 
quase que integralmente via internet. São quatro cursos de graduação, autorizados pelo MEC: 
administração, economia, marketing e secretariado executivo. Para cada curso, com duração de 
quatro anos, há 1,2 mil vagas.  

"Cerca de 80% do conteúdo é digital, com atividades pelo computador", diz René Birocchi, diretor 
executivo da UVB. Cada curso é dividido em módulos - 16 por semestre. Os módulos ficam 
disponíveis na web por 15 dias. Nesse período, o aluno pode consultar os dados quantas vezes 
quiser.  

Uma vez por semana, o professor de uma das disciplinas ministra uma aula em tempo real. O 
aluno conecta-se no horário pré-determinado e pode interagir com o professor - visto por meio de 
uma janela - e o resto da classe. Se tiver dúvida, o estudante clica em uma tecla, que levanta 
uma "mãozinha", e pode fazer a pergunta ou observação por meio do microfone do micro, explica 
Birocchi.  

Outros tipos de interação são possíveis. Em uma aula de contabilidade, o professor pode mostrar 
um exercício em uma planilha eletrônica e, logo em seguida, pedir a um dos alunos que assuma o 
controle da planilha e repita o exercício.  

A cada intervalo de 15 dias, o aluno terá três opções de horário para a aula síncrona. Se não fizer 
em nenhum deles, poderá assistir à apresentação gravada. Trabalhos escolares são encaminhados 
a um fórum on-line e podem ser consultados pelos demais alunos.  

As classes serão acompanhadas por um tutor e um monitor - espécie de professor assistente - 
que ficarão disponíveis duas horas por dia para esclarecer dúvidas, por e-mail ou telefone. Os 
professores vão dedicar-se a no máximo cinco turmas de 30 alunos cada. "É mais que nos cursos 
presenciais, que em algumas universidades chegam a ter de 100 a 150 alunos", compara Birocchi.  

Para ingressar na UVB, o aluno precisa ter um computador com placa de vídeo e CD-Rom, além 
de programas do pacote Office, da Microsoft, como a planilha Excel. Não é necessária conexão de 
banda larga ou câmera para web.  

A UVB é um instituto de ensino independente criado há quase três anos e meio por um grupo 
composto de seis universidades e quatro centros universitários, todos privados. O presidente da 
UVB, Gabriel Mário Rodrigues, é reitor da Universidade Anhembi Morumbi, de São Paulo, que 
integra a rede.  

Ao matricular-se na UVB, o estudante ganha o direito de freqüentar os campi das escolas da rede, 
com acesso a instalações como bibliotecas. São cerca de 50 campi, em oito Estados. Os preços 
dos cursos variam entre R$ 345 e R$ 395 por mês. "É mais barato que os presenciais, que em 
São Paulo saem, em média, por R$ 500 a R$ 600", diz Birocchi.  

Além do conteúdo digital, 20% das atividades são feitas fora da web. É o caso da participação em 
exposições, congressos etc. A prova de fim de semestre, que vale 60% da nota, é outro exemplo. 
O teste é agendado e aplicado em um dos campi da rede de escolas que deu origem à UVB.  



O processo seletivo será realizado em novembro. O candidato escolhe a data e o local das provas 
a partir de uma lista de sugestões pré-estabelecidas. Os cursos foram autorizados pelo MEC, mas 
ainda não são reconhecidos. Isso só ocorre depois de uma avaliação do governo, que é concluída 
quando a primeira turma de um curso é formada, explica Birocchi. Outros cursos virtuais, 
incluindo jornalismo e pedagogia, estão prontos e a UVB estuda a criação de iniciativas de pós-
graduação.  
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