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Foi-se o tempo em que as universi-
dades seguiam os mesmos pa-
drões. Até pelo menos a década

de 1980, quase todas eram basicamen-
te uma extensão das escolas. Os alunos
ingressavam para se aprofundar em de-
terminadas áreas que seriam, futuramen-
te, seus campos de atuação profissio-
nal. E para que esse processo obtivesse
êxito, eram contratados professores com
alto grau acadêmico. Hoje, não basta
apenas isso. É certo que todo estudante

busca uma instituição de ensino com
essas características, a fim de ter uma
boa colocação no mercado de trabalho
e construir uma carreira sólida.

Todavia, ele quer mais. E esse mais é
possível. Com o processo de globaliza-
ção cada vez mais crescente em todo o
mundo e as tecnologias cada vez mais
ágeis, hoje “o céu é o limite” no campo
acadêmico, e Educação e Inovação es-
tão cada vez mais atreladas.

Imagine isso: início da década de

1990, Nordeste brasileiro. Uma insti-
tuição de ensino de Sergipe decide fa-
zer matrículas 100% online, acaban-
do com as filas quilométricas e o pre-
enchimento em papel. Uma atitude
que para nós, hoje, soa como corri-
queira e até mesmo banal. Mas não
para aquela época, quando os primei-
ros computadores ainda não haviam
nem chegado ao país.

Foi o que fez a então Faculdade Tira-
dentes, que hoje tornou-se o Grupo Ti-

A viagem tecnológica do Grupo Tiradentes

'Conhecimento
sem limites'
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Grupo Tiradentes
investe em sistema de
monitoramento dos
recursos de informática

DIVULGAÇÃO

radentes de Educação. O diretor de Inteligên-
cia Competitiva do grupo e professor universi-
tário da Universidade Tiradentes (Unit), Domin-
gos Sávio Alcântara Machado, conta que “à
época, havia apenas um provedor de internet
em Sergipe, mas que não atendia às necessida-
des da instituição. Por isso, a Unit criou o seu
próprio provedor e começou a importar com-
putadores dos Estados Unidos. Surgia ali uma
das maiores redes de computadores do estado,
com mais de seis quilômetros de fibra ótica in-
terligando os equipamentos”.

O pontapé inicial foi dado dez anos antes, na
década de 1980. Segundo Domingos, o profes-
sor Jouberto Uchôa de Mendonça (um visioná-
rio, que desde a criação do Colégio Tiradentes,
em 1962, sempre teve como foco a inovação)
decidiu adquirir os primeiros computadores de
Sergipe e montar um laboratório de Informática,
além de investir na formação de capital humano
e criar o curso de Processamento de Dados. A

partir daí, a então faculdade desenvolveu seu pri-
meiro sistema de Contabilidade e o primeiro sis-
tema integrado de bibliotecas do Estado.

É fato que antes da globalização e das Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação o pro-
cesso educacional oferecido pelo Grupo Tiraden-
tes era bem diferente do atual.  Domingos, que
também foi diretor de Tecnologia da Informação
e pró-reitor de graduação da Universidade Tira-
dentes, relembra como tudo funcionava antes.

“O processo antigo era muito focado na pre-
sencialidade. Com os investimentos em tecno-
logia e o dever social de levar conhecimento a
regiões onde o acesso até então era inviável, o
Grupo Tiradentes passou a democratizar o aces-
so à Educação Superior, deixando de ter uma
escola centralizada no conteúdo do professor
e na sala de aula e passando a criar outros
ambientes de aprendizagem. Assim, a tecnolo-
gia passou a disseminar um conteúdo univer-
sal e a sala de aula se tornou um espaço de
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Campus da Unit, em
Sergipe: média de 12 mil
conectados simultaneamente

ampliação das discussões, de networking, de
aprimoramento do conhecimento adquirido.”

Embora grande parte do foco esteja hoje nas
inovações tecnológicas, o diretor de Inteligên-
cia Competitiva do Grupo Tiradentes demonstra
preocupação também com aqueles que são fun-
damentais para fazer qualquer universidade fun-
cionar: os docentes. “Eles precisam ser capaci-
tados para utilizar as novas tecnologias. Hoje,
os alunos aprendem de maneira diferente, as
salas de aula são muito heterogêneas e o docen-
te precisa acompanhar o desempenho desses es-
tudantes, individualmente, para oferecer a cada
um deles a dose necessária de um determinado
conteúdo. Exatamente por isso, a tecnologia não
pode ser mais um peso para o professor, mas
sim, algo que facilite a vida dele”, pontuou.

Cada vez mais conectado às Tecnologias da
Informação, o Grupo Tiradentes largou na frente
e uniu-se à empresa Google. Essa parceria está
fundamentada em duas grandes  iniciativas. A pri-
meira delas é o Google for Education, que ofere-
ce aos alunos e professores ferramentas que per-
mitem a interação em qualquer lugar, a qualquer
hora e em qualquer dispositivo. O Google Class-
room é uma dessas ferramentas, que possibilitam
criação, organização e entrega de tarefas em nu-
vem e uma maior interação com os alunos.

“A parceria disponibiliza para a comunida-
de acadêmica do Grupo Tiradentes todas as pla-
taformas — hangouts, Gmail, softwares de apre-
sentação de documentos, de planilhas — inte-
gradas ao Magister, portal acadêmico das IES
do Grupo. A segunda iniciativa envolve estru-
tura dos laboratórios de informática. Como a
informação está na nuvem, em tablets, celula-
res e no Tiradentes Chromebook, há uma espé-
cie de notebook que salva os arquivos em nu-
vem e substitui o caderno. É possível que nem

“COMO A INFORMAÇÃO ESTÁ NA NUVEM,

EM TABLETS, CELULARES E NO TIRADENTES

CHROMEBOOK, HÁ UMA ESPÉCIE DE

NOTEBOOK QUE SALVA OS ARQUIVOS

EM NUVEM E SUBSTITUI O CADERNO. É

POSSÍVEL QUE NEM TENHAMOS MAIS

LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA NO FUTURO”
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“HOJE, 90% DOS ALUNOS ACESSAM

DISPOSITIVOS MÓVEIS, E POR

CAUSA DISSO O GRUPO TIRADENTES

CONSEGUIU FIRMAR PARCERIAS COM

OS  PRINCIPAIS PLAYERS DE  MERCADO, COMO

A CISCO E A HP, ALÉM DO GOOGLE”

DIVULGAÇÃO
Aula em laboratório chromebooks:

fruto de parceria com o Google

tenhamos mais laboratórios de informática no
futuro”, vislumbrou Domingos.

O representante do Grupo Tiradentes, que
tem experiência na área de Ciência da Com-
putação (com ênfase em Redes de Computa-
dores), e na área de gestão, em Planejamento
Estratégico, Inovação e Inteligência Competi-
tiva, acrescenta. “É importante ressaltar que
toda essa tecnologia do Google já é utilizada
em sete de cada oito universidades norte-ame-
ricanas. No Brasil, o Grupo Tiradentes é um
dos pioneiros e coloca a Região Nordeste
como precursora.”

Já no que se refere aos alunos, Domingos
esclareceu como eles são beneficiados com es-
sas inovações. “Estamos cada vez mais flexibi-
lizando para que os estudantes tenham acesso
ao conteúdo a qualquer hora e em qualquer
lugar, e para que o professor tenha a oportuni-
dade de estabelecer um diálogo com os alunos
em outros ambientes além da sala de aula. O
nosso slogan é ‘Conhecimento sem Limites’, e
isso vale também para a tecnologia. Espaço ili-
mitado, acesso 24 horas e com diversidade de
mídias”, destacou.

Quando o Grupo Tiradentes iniciou a im-
plantação do projeto Tiradentes Digital, de acor-
do com o diretor, houve o entendimento de que
não bastava colocar um quadro digital ou en-
tregar um computador por aluno, se não hou-
vesse uma metodologia que suportasse tudo
isso. Além disso, ele explica que era preciso
deixar todos os ambientes acadêmicos conec-
tados, fazer com que qualquer espaço dentro
das instituições virasse um espaço de conecti-
vidade, colaboração, ensino e aprendizagem.
“Hoje, 90% dos alunos acessam dispositivos
móveis, e por causa disso o Grupo Tiradentes
conseguiu firmar parcerias com os principais
players de mercado, como a Cisco e a HP, além
do Google”, enfatizou Domingos Sávio. 
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