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1. lntrodu~ao 
0 objetivo deste trabalho visa apresentar algumas recomenda~oes para a implementa~ao 
de cursos superiores (grad~ao) em Ciencia da Computa~ao ou Informatica em 
qualquer institui~ao superior adventista. Estas recomenda~es estao baseadas na 
legisla~ao vigente nas instancias academicas e govemamentais, hem como experiencia 
particular de aproximadamente vinte anos de docencia universitaria e do ponto de vista 
adventista. 

Encontramos pouca referencia bibliognifica a ensaios e artigos relacionados 
diretamente com o ensino superior adventista. A maioria de eventos tem produzido uma 
vasta documenta~ao e orienta~ao sobre o Ensino Basico e Medio, porem, quase nenhum 
relacionado diretamente cqm o ensino superior. E a inten~ao do autor, fomecer um 
documento simples, que ajude na elabora~o de projetos de cursos superiores nesta area 
tecnol6gica. 

Neste documento, quando utilizemos o termo Informatica, estaremos nos referindo a 
Cursos de Informatica, Ciencia da Compu~ao, Engenharia de Sistemas e Engenharia 
Informatica e similares. 

2. Fundamentagao 

Qualquer orienta~ao, discussao ou analise de algum tema deveria ter fundamento direto 
ou indireto nas paginas sagradas da Bfblia ou do Espfrito de Profecia. Por isso, alguns 
principios que norteiam a fundamen~ao de um currlculo em informatica deveriam ter 
sua base em textos e paragrafos da Bfblia e da pena inspirada do Espirito de Profecia. 
Mesmo que na Bfblia encontremos a primeira e a segunda Especific~ao de um Sistema 
de acordo com as modemas tecnicas de Engenharia de Sistemas (Gen.6:14-16 e 
Exo.25:8-... ), nao encontraremos cita~es especfficas e diretas para informatica, porem, 
podemos extrair alguns principios e aplica-los. Extrairemos alguns: 

2.1. A Bfblia 
Jeremias 48:10 Maldito aquele que flzer a obra do Senhor relaxadamente! 

Deuteronomio 28:13 "0 SENHOR te pora por cabeya e nio por cauda; e s6 
estaras em cima e nao debaixo, se obedeceres aos mandamentos do SENHOR, teu 
Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir". 

1 Timoteo 3:7 Pelo contnirio, e necessaria que ele tenha born testemunho dos de 
fora, a fim de nio cair no opr6brio e no layo do diabo. 

Mateus 5:16 Assim brilhe tambem a vossa luz diante dos homens, para que vejam 
as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que esta nos ceus. 

Tito 2:7 Torna-te, pessoalmente, padrio de boas obras. No ensino, mostra 
integridade, reverencia, 
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1 Pedro 2:12 ... mantendo exemplar o vosso procedirnento no meio dos gentios, 
para que, naquilo que falam contra v6s outros como de malfeitores, observando-vos 
em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visita~ao. 

Algumas palavras ou frases chaves que podemos destacar: "Maldito aquele que fizer a 
obra do Senhor relaxadamente!", "por cabe~a e nao por cauda", "born testemunho dos de 
fora", "padrao de boas obras", "No ensino, mostra integridade". Isto nos leva 
inicialmente a tirar algumas conclusoes sobre objetivos e tendencias no que se refere a 
implementa~ao de tarefas educativas ( cursos) no contexto biblico-adventista: 
• A educa~ao adventista faz parte da trilogia fisico-mental-espiritual e portanto faz 

parte da obra sagrada do Senhor. E esta obra nao pode ser realizada de forma 
negligente, descuidada e sem a devida observancia dos principios contidos nas 
Sagradas Escrituras. Se fizermos isto de forma relaxada, a maldi~ao esta assegurada. 
Precisamos ser muito sabios e cuidadosos ao iniciar e desenvolver um projeto 
academico. 

• Qualquer curso superior adventista deve ser o melhor (cabe~a) dentre os da sua 
area: na regiao e no pais. A valia~oes intemas, extemas e govemamentais devem 
indicar padroes de qualidade excelente. Requisitos basicos indicados pela Iegisla~ao 
deveriam ser atingidos no sentido maximo. Se queremos ter bons cursos de 
grad~ao, requisitos minimos nao devera ser nosso alvo. Excelencia no ensino 
implica atingir requisitos maximos. 0 nosso minimo deveria ser o que a legisla~ao 
considera como maximo. 

• Nos f6runs de discussao, imprensa, etc. nossos cursos deveriam dar "bom 
testemunho", ter bom conceito nos imbitos universitario, cientifico, regional e 
nacional. Nao devemos dar motivos para que alguem fale que nossos cursos sao 
"ruins", desonrando as nossas lnstitui~oes e lgreja, e principalmente, a nosso Deus. 

• 0 fato de ser adventista, deve contribuir para que um curso seja "integro" em todos 
seus aspectos: curricular, cientifico, tecnol6gico, pedag6gico, etc. De maneira 
nenhuma nossos cursos de gradua~ao adventistas deverao ter menos disciplinas, ser 
menos cientificos e tecnol6gicos, menos pedag6gicos, que outros cursos similares, 
sejam publicos ou privados. Os cursos adventistas, em rela~ao a outras institui~oes, 
deveriam ser os mais fntegros. 

2.2. 0 Espirito de Profecia 

"Em vez de fracos educados, as institui~oes de ensino poderao produzir homens 
fortes para pensar e agir, homens que sejam senhores e nao escravos das 
circunstincias, homens que possuam amplidao de espirito, clareza de pensamento, 
e coragem nas suas convic~oes". Educa~ao, pag. 18. 

"A maior necessidade do mundo e a de homens - homens que se nao comprem nem 
se vendam; homens que no fntimo da alma sejam verdadeiros e honestos; homens 
que nao temam chamar o pecado pelo seu nome exato; homens, cuja consciencia 
seja tao tiel ao dever como a bussola o e ao p6lo; homens que permane~am fmnes 
pelo que e reto, ainda que caiam os ceus". Educa~ao, pags. 56 e 57. 
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Destacamos as seguintes frases: "Em vez de fracos educados, as institui~oes de ensino 
poderio produzir homens fortes para pensar e agir", "A maior necessidade do mundo", 
"homens, cuja consciencia seja t!o :tiel ao dever como a b'lissola o e ao p6lo". Dois 
aspectos: 
• Homens fortes para pensar e agir 

Podemos interpretar que "homens fortes para pensar e agir" refere-se a excelentes 
profissionais formados com excelentes capacidades e atributos para pesquisar, para 
desempenhar tarefas profissionais no mercado de trabalho. Em outras palavras, 
cientistas e profissionais muito bons. Os fonnados em cursos de Informatica 
adventistas deveriam ser os melhores profissionais do mercado. Existe alguma razao 
para que os nossos profissionais nao sejam os mais destacados? 

• Homens verdadeiros e honestos 
Com os novos conceitos · da informatica,· tais como Internet, Mercado Eletronico, 
Software Livre, Registrado e Shareware etc. vem alguns problemas ou conflitos 
associados, tais como pirataria, hackers, virus, senhas, criptografia, seguran~a, 
privacidade, engenharia reversa, si~es fronteiri~as, etc. Estes problemas fazem 
parte de um curso superior de Informatica e devem ser encarados com muito 
cuidado e com um planejamento adequado. Caso contnirio estaremos formando 
pro:fissionais deshonestos Uma solu~ao parcial e a implementa~ao de disciplinas 
especificas que permitam ao profissional de Informatica receber uma forma~ao 
profunda sobre questoes de Etica. "Os estudantes precis am desenvolver a 
habilidade de questionar seriamente o impacto social da compulafdo e avaliar as 
solufoes propostas para essas questoes. Futuros profissionais devem ser capazes de 
antecipar o impacto da introdufdo de um dado produto em um dado 
ambiente .... precisam estar cientes dos direitos legais basicos dos vendedores e 
USUOrios de hardware e software, tambem precisam apreciar OS va/ores etiCOS que 
sao a base para esses direitos" [MAS 00]. 0 Espirito de Profecia, faz o chamado 
urgente ("a maior necessidade") para fonnar profissionais verdadeiros e honestos no 
desenvolvimento profissional. C6digo de Etica em Computa~ao, em Engenharia de 
Software, na Internet, no Laborat6rio, etc. deveriam ser explicitos na primeira parte 
de qualquer currfculo em Informatica. Pelo menos isto deveria ser o diferencial 
frente a outras faculdades nao-adventistas. 

3. Elementos basicos 

3.1. 0 Curso 
A nivel de Latinoamerica, a legisl~ao de cada pais, permite implementar os seguintes 
cursos: 
• Tecnologo (l'ecnico) em Processamento de Dados 
• Engenharia 

o Engenharia de Compu~ao (Brasil) 
o Ingenierla de Sistemas (Bolivia, Chile, Peru) 
o Ingenierla Informatica (Peru) 

• Bacharelado 
o Ciencia da Computa~ao (Brasil, Peru) 
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• Sistemas de Jnforma~iio 
• Licenciatura 

o Licenciatura em Computa~ao (Brasil) 
Na maioria dos paises latino-americanos, os dois primeiros tern dura~ao de 5 anos e a 
diferen~a esta basicamente no nome. No Brasil, existe o conceito de Licenciatura 
associado ao ensino basico e medio, com dura~ao minima de 4 anos (de acordo a 
legisla~ao vigente ). 

0 Curso de Tecnologo em Processamento de Dados. Ate a decada dos anos 90, 
nossas institui~oes adventistas implementavam cursos de ensino superior ou medio 
principalmente orientados a satisfazer as necessidades da organiza~ao: escolas, 
administra~ao nas Associa~oes, Unioes e Divisoes, Hospitais e Clinicas, Fabricas, etc. 
da lgreja Adventista do Setimo Dia. 0 curso mais conhecido foi o de Tecn6logo ou 
Tecnico em Processamento de Dados, com dura~o maxima de tres anos e com corpo 
docente tambem tecn6logo com forma~ao indireta e ate autodidata em Programa~ao e 
Analise de Sistemas. A sua forma~ao era muito basica. Atualmente, a maioria dos 
formandos em cursos de Informatica, sao direcionados ao mercado de trabalho nao 
adventista onde tecnologias mais novas (Internet, redes de computadores, tele
processamento, banco de dados, processamento de imagens, etc.) sao fundamentais. Por 
isso, hoje nao ha mais a necessidade de formar "Tecn6logos em Processamento de 
Dados". Ha ainda urn problema inerente aos cursos de tecn6logo do ensino medio: os 
alunos estao recebendo informa~ao-forma~ao· ultrapassada, que cria vicios e 
di:ficuldades, quando estes decidem fazer o curso superior em Informatica. Linguagens 
de programa~o, metodologias e tecnicas de engenharia de software da decada dos anos 
70, nao sao mais utilizadas ou ensinadas no curso superior. Urn erro na orienta~ao 
pro :fissional e a ideia passada para os alunos de que, ao fazer uma carreira curta junto ao 
ensino medio, eles estao preparados para o mercado de trabalho. Isso nao e verdade. 
Dados simples mostram que quem optou pela carreira de Tecn6logo, perdeu tempo em 
disciplinas que se repetem no ensino superior, ou conseguiu entrar no mercado de 
trabalho como sub-empregado (salano muito baixo, sem possibilidade de serem 
promovidos) e com deficiente form~ao em ciencias (matematica, fisica, quimica, etc.) 
que muitas vezes impossibilitam ou dificultam o acesso a cursos superiores atraves do 
vestibular. 

0 Curso de Bacharelado em Ciencia da Computa~io. Este e o curso que tern 
equivalentes na maioria das faculdades no exterior. Corresponde a lngenierla de 
Sistemas, lngenierla Informatica e Computer Science. A dura~o deste curso varia entre 
4 e 5 anos. E o curso que oferece melhor forma~ao academica nesta area profissional 
que muda cada ano. "Os cursos da area de computa~iio e informatica tem como 
objetivos a forma~iio de recursos humanos para o desenvolvimento tecnologico da 
compulafliO (hardware e software) com vistas a atender necessidades da sociedade, 
para a aplica~iio das tecnologias da computa~iio no interesse da sociedade e para a 
forma~iio de profossores para o ensino medio e profissional. Entre as necessidades da 
sociedade que podem ser atendidas com o auxilio de computadores pode-se citar: 
armazenamento de grandes volumes de informa~oes dos mais variados tipos e formas e 
sua recupera~iio em tempo aceitavel; computa~iio de calculos matematicos complexos 
em tempo extremamente curto; comunica~iio segura, rapida e confiavel; automa~iio, 
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controle e monitoraflio de sistemas complexos; computaflio rapida de calculos 
repetitivos envolvendo grande volume de informafiJes; processamento de imagens de 
diferentes origens; jogos e ferramentas para apoio ao ensino, etc. Exemplos de 
aplicafoes silo encontrados na rotina didria de empresas (computaflio envolvendo 
informafiJes economicas, financeiras e administrativas geradas por atividades 
empresariais, industria is e de prestafilo de servifos); no processamento de imagens 
geradas por satelites para previsiJes meteorologicas; em atividades ligadas a area da 
saude (em hospitais, consultorios medicos e em orgiios de saude publica); em sistemas 
de controle de trdfego aereo,· na comunicafilo atraves da Internet; nos sistemas 
bancarios, etc." [MEC 01 ]. 

0 curso de Sistemas de Informa~io. Este e urn curso que esta orientado a area 
administrativa e por tanto muito limitado, do ponto de vista computacional. 0 
profissional em Sistemas de Informa~ao tern conhecimento medio de Informatica e de 
Administra~ao. Nao e urn administrador complete nem urn Informatico complete. As 
empresas que trabalham com Sistemas de Informa~ao preferem contratar urn 
administrador com especializa~ao (p6s-gradua~ao) em Sistemas de Informa~ao. Em 
alguns paises o equivalente e Engenharia de Sistemas. Considerando que algumas 
institui~oes de ensino superior adventistas ja tem implementado os cursos de 
Administr~o e de Informatica, e portanto o mercado de trabalho adventista ja esta se 
fechando, nao e recomendado que outra institui~ao adventista implemente cursos tao 
limitados profissionalmente, como Sistemas de Informa~ao. lsto nao significa que nao 
possa ser implementada urna p6s-gradua~ao nesta area. Pelo contrario, hoje representa 
urna necessidade. 

0 Curso de Licenciatura em Computa~io. Esta e uma op~ao nova e boa, 
principalmente no Brasil, pela grande necessidade da form~ao de educadores em 
compu~o. Ainda nao existe legisl~o profissional e/ou govemamental sobre 0 que e 
urn curso de Licenciatura em Compu~ao: e urn curso de Informatica? E urn curso de 
Educa~ao?. As poucas op~oes existentes, estao voltadas para o ensino basico e medio. 
Deveria-se ter muito cuidado no momento de implementar grades curriculares, pois a 
escolha das disciplinas definira a area de conhecimento a qual pertence. Entre algumas 
areas que devem ser consideradas fundamentais na implementa~ao de urn currfculo de 
Licenciatura em Computa~ao, para as quais 2 ou 3 disciplinas devem constar na grade 
curricular, consideramos as seguintes: 

• Forma~ao do Professor 
• Fundamentos da Educa~ao 
• Fundamentos da Educa~ao Adventista 
• Administra~ao da Educa~ao 
• Educ~ao e Informatica 
• Interfaces Homem-Maquina 
• Sistemas de Informa~ao Educacionais 
• Internet e Educa~ao a Distancia 
• Etica na Informatica. 
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3.2. 0 Currfculo 

Nao existe consenso em rela~ao ao perfil do profissional de Informatica devido a que e 
urna carreira profissional relativamente nova. Porem, existe urn consenso no que diz 
respeito as areas que deveriam ser implementadas nos diferentes curriculos de 
Informatica. Considerando unicamente o ponto de vista tecnol6gico, dois paradigmas 
destacam-se: 

• Currfculo Especializado: onde algumas poucas areas tecnol6gicas sao 
implementadas, em fun~ao da especiali~ao dos professores. Existem cursos 
onde os profissionais recebem urna forma~ao orientada a Redes de 
Computadores. Outros sao voltados para Processamento de Imagens. E outros, 
para Engenharia de Software. Este tipo de curriculo e conveniente para OS paises 
ou faculdades mais desenvolvidas, onde existe urn alto grau de especializa~ao 
atraves de Laborat6rios especificos e de Projetos de Pesquisa em andamento. 

• Currfculo Completo: onde se trata de oferecer ao aluno urna forma~ao que 
inclua a maioria das areas da Informatica, de modo que o profissional estara em 
condi~oes de aplicar os conceitos basicos em qualquer campo da informatica. 
Neste tipo de curriculo, cada area e representada, no minimo, por duas ou tres 
disciplinas. Urn grau de especializa~ao e dado por algumas disciplinas abertas 
ou optativas e pelo trabalho de pesquisa final (Trabalho de Conclusao ). 

Alem das duas areas consideradas como Matematica e Fisica, e Humanistica, as areas 
que sao consideradas fundamentais para urn curriculo completo sao: 

o Linguagens de Programa~ao 
o Banco de Dados 
o Informatica Te6rica 
o Compiladores 
o Arquitetura de Computadores 
o Processamento Grafico 
o Sistemas Operacionais 
o Tele-processamento e Redes de Computadores 
o Processamento Paralelo e Distribuido 
o Engenharia de Software 
o Internet e Aplica~oes 
o Aspectos Sociais e Eticos da Informatica 

Segundo [SBC 99], as disciplinas que integram urn curriculo podem ser divididas em 
seis nucleos: 

o Fundamentos da Computa~ao 
o Tecnologia da Computa~ao 
o Sistemas de Informa~ao 
o Contexto Social e Profissional 
o Matematica 
o Fisica 
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Em qualquer das duas visoes acima, tres aspectos formativos devem ser visualizados no 
conjunto de disciplinas que compoem urn curricula de Informatica: aspectos basicos, 
tecnicos e etico-sociais. 

Qual e o curriculo apropriado para um Corso Adventista de Informatica?. 
Obviamente pela natureza das nossas institui~toes, o mais adequado e o completo. Entre 
algumas recomenda~toes que poderao fazer a diferen9a no curricula, temos: 

o Estruturar urn conjunto de disciplinas humanisticas orientadas a Informatica na 
base de urn conjunto de necessidades do futuro profissional: 
- o papel da maquina e o homem: tarefas complicadas sao executadas pelo 

computador, porem, ainda e o homem que esta acima da maquina e esta 
somente executara o que o homem indicar. Por tanto, ainda a 
responsabilidade maior e a do homem. 
as conseqtiencias de urn erro da maquina sobre o homem: existem areas de 
risco onde falhas em programas de computador podem significar perdas de 
vida (medicina, aeroportos, eletricidade, etc.) 
a dependencia de Deus e da maquina: coinputadores podem realizar muitas 
tarefas simples e complexas. Podemos pensar que o computador pode fazer 
tudo. Mesmo assim, o profissional de Informatica deve saber que as 
situa9oes extremas, quando a maquina atingir seus limites, e a oportunidade 
de Deus. 

- a diferenya entre 16gica e fe: mostrar que, mesmo na ciencia, temos algumas 
coisas, ideias ou conceitos que podem ser mostrados cientificamente e outras 
que temos que aceita-las sem nenhuma prova. 

- o comportamento social e o comportarnento cristao: mostrar que o 
profissional de Informatica pertence a dois mundos simultaneamente. 0 
mundo material e o mundo espiritual. Cada wn deles exige urn 
comportarnento especifico, porem nao contradit6rio. 

- as exigencias da sociedade e as exigencias de Deus: algumas regras de etica 
no uso dos computadores podem estar se adaptando de acordo as 
circunstancias, porem, temos urna lei maior que exige que nosso 
comportarnento seja permanente e deteqnine o diferencial com outros 
profissionais. 

o Incorporar disciplinas obrigat6rias como Etica em Computa~tao, Legisla~tao e 
Informatica, Informatica e Sociedade, nos primeiros semestres (entre o segundo 
e o quarto), de modo a verificar a aplicabilidade dos conceitos e normas nos 
semestres seguintes. 

o lrnplementar atividades curriculares (com creditos) que fortale~tam a rela~tao 
aluno-lgreja: acampamentos, passeios, classes JA, especialidades JA, Ano 
Biblico, congressos, etc. 

o Considerando as limita~toes obvias (aulas a sexta-feira a noite e no sabado) ·e a 
incorporayao de disciplinas de Religiao, nossos cursos nunca deveriam ser 
menores ou iguais, em anos e horas, em rela~tao a outros cursos similares 
publicos e privados. 

o Urn dos elementos que poderiam ajudar a integrayao fee ensino na sala de aula 
sao os minutos dedicados ao devocional. Sao pelo menos cinco minutos de ouro 
que nao tern urna programa~tao adequada. E deixado a que cada profes.sor " se 
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vire" na forma de implementa-lo. Faz-se necessiuio e urgente a publicayao de 
uma Inspirayao Universitaria, similar ao Inspirayao Juvenil, com temas, 
conteudos, experiencias e relatos apropriados para jovens entre 18 e 25 anos. 

o A Administrayao de uma Instituiyao nao deve permitir que alunos bolsistas 
trabalhem mais de 4 horas por dia em atividades nao academicas. Hoje podemos 
observar alunos dormindo em sala de aula devido ao cansayo fisico. E claro que 
estes nao poderao ter born rendimento academico e por tanto terao uma 
formayao deficiente. Se o niunero de horas de trabalho tern que ser maior por 
motivos financeiros, entao o nfunero de disciplinas ou creditos na matrlcula tern 
que ser menor. Uma grade curricular altemativa para este tipo de alunos deve 
ser implementada. 

o As atividades de pratica profissional ou estagios deveriam ser absorvidas pelas 
sedes de nossas Associayoes, Unioes e Divisao e pelas outras instituiyoes 
educacionais, como escolas de Ensino Basico e Medio. Desta forma, nossa 
Organizayao Adventists sera diretamente beneficiada pela transferencia de 
tecnologia. 

3.3. 0 Professor 
Podemos ter bons professores e formar maus alunos, porem nao podemos formar bons 
alunos com maus professores. A frase "cabeya e nao cauda" aplicada a este item sugere 
um corpo docente de primeira categoria nos aspectos qualificayao profissional e 
qualificayao crista. No contexto da legislayao vigente em cada pais, o termo 
"Excelencia no Ensino" e sinonimo de excelentes professores, tanto nos aspectos 
pedag6gicos, hem como nos aspectos de qualificayao profissional. A titulayao minima 
para professores de Informatica visando a qualidade, a competencia e a pesquisa, esta se 
estabilizando no titulo de Doutor. 

Para os professores nao-adventistas convidados ou contratsdos para o ensino de 
disciplinas especfficas, se deveria implementar obrigatoriamente cursos de capacitsyao 
gratuitos onde se apresente a nossa filosofia adventists em sala de aula. E verdade que 
um professor de Informatica podera nao ensinar diretamente sobre evoluyao, 
cristianismo OU religiao, porem podera incentivar OS alunos a pratica de atividades nao 
eticas (pirataria de software, acessos a sistemas nao autorizados, c6pias nao autorizadas 
de documentos disponiveis na Internet, etc.). 

0 diferencial de nossos cursos adventistas frente a outros nao adventistas esta nas 
atividades fora da sala de aula: orientsyao ao aluno, iniciayao cientffica, atividades de 
extensao, atividades na Igreja, etc. Isto somente pode ser atingido com professores a 
tempo integral e com titulayao adequada. Antigamente, na Escola dos Profetas o 
professor era a tempo integral. "Estas escolas se destinavam a servir como uma 
barre ira contra a corrupfao prevalecente, a jim de prover a necessidade intelectual e 
espiritual da juventude, e promover a prosperidade da nafoo, dotando-a de homens 
habilitados para agir no temor de Deus como dirigentes e conselheiros . . . As 
experiencias de Israel foram registradas para nosso ensino. 'Tudo isso lhes sobreveio 
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como figuras, e estiio escritas para aviso nosso, para quem ja sao chegados os fins dos 
seculos.' I Cor. 10:11. Para nos, hem como para o Israel antigo, o exito na educafiio 
depende da fidelidade em executar o plano do Criador. " [WHI 00]. 0 termo "homens 
habilitados" obviamente refere-se a excelentes professores. 

Nao podemos confiar a forma~ao cientf:fica, tecnol6gica e espiritual de jovens, numa 
carreira considerada "de ponta", a professores que apenas satisfazem os "requisitos 
mfnimos". Em algumas institui~oes adventistas, seja por razoes :financeiras ou pela falta 
de professores quali:ficados, a pnitica do "autodidatismo" e preocupante: professores 
com forma~ao de Tecn6logo, de Matematica e ate Advogados, estao dando aulas de 
Informatica no ensino superior. No Brasil, urn corpo docente tera conceito A se o IQCD 
(indice de Qualidade do Corpo Docente) for maior que 3.5 e 20% dos professores 
doutores. Os itens considerados essenciais na avali~ao do corpo docente sao: 
Titula~ao, Adequa~ao as Areas de Atua~ao, Regime de Trabalho, e Politicas de 
Quali:fica~ao e de Carreira do Corpo Docente. Antes de abrir urn curso de Informatica, 
nao esque~amos que estes requisitos podem influenciar negativamente em avalia~oes 
futuras. 

0 professor eo elemento essencial que integrani a fe ao ensino. Qual fe? Se for a fe 
adventista, e 16gico que os professores terao que ser adventistas. Que ensino? 0 de 
melhor qualidade? Entao os professores terao que ser os melhores. 

Atualmente os custos de implementa~ao de cursos com professores quali:ficados sao 
muito altos, principalmente se o objetivo principal e unicamente dar aulas na gradua~ao. 
Algumas institui~oes equilibraram a rela~o custo-beneficio do professor quali:ficado, 
implementando cursos de p6s-gradua~ao (Especializa~ao e Mestrado ), inclusive criando 
a p6s-gradu~ao antes da gradua~ao. Vale a pena considerar esta saida. 

3.4. 0 aluno 
Este e urn elemento fundamental na implementa~ao de urn curriculo de Informatica. 
Tenho observado que em algumas institui~oes adventistas o fator "aluno" esta 
atrapalhando os objetivos dos cursos, tanto na entrada como na saida. A sele~ao 
(vestibular) nao esta "selecionando" os futuros pro:fissionais devido ao nfunero baixo de 
candidatos, devido a sele~o por niunero de vagas e nio por fator de aprov~o. Como 
conseqUencia disto, temos alunos com muitas deficiencias academicas, e ate alunos sem 
voc~ao pela Informatica. Excelentes professores nao sao magicos para transformar em 
2 ou 4 horas por semana, na sua disciplina especffica, deficiencias academicas de tres 
ou quatro anos de ensino medio. Creio que os cursos deveriam usar melhor o marketing 
para esclarecer muitas duvidas em rel~ao ao curso. Muitos alunos decidem fazer o 
curso de Informatica, porque a mfdia o apresenta, como a forma mais facil ou a melhor 
forma de ter excelentes salarios. 

As Escolas dos Profetas tinham uma admissao seletiva sobre o tipo de estudantes. 
Observemos o trabalho de Samuel ao selecionar seus alunos: "Para tal jim, Samuel 
reuniu grupos de rapazes piedosos, inteligentes e estudiosos ". [WHI 01 ], pag. 46. 
Somente com alunos piedosos, inteligentes e estudiosos, os nossos excelentes 
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professores, poderao fazer o trabalho que o Senhor tern encomendado. E 
responsabilidade da aclministra~ao de cada institui~ao superior adventista, fomecer ao 
professor um grupo de alunos selecionados de acordo com as orienta~oes divinas, caso 
contrano, o diferencial com institui~oes seculares, sera nulo e o trabalho na obra do 
Senhor sera prejudicado. 0 nosso sistema de sele~ao nao pode ser pior que sistemas de 
sele~ao de institui~oes publicas ou privadas consideradas como melhores. 

4. Aspectos Extemos 

Podemos elaborar uma boa grade curricular com excelentes disciplinas e podemos ter 
excelentes professores (titula~ao, experiencia, etc.), porem, alguns fatores extemos 
podem frustrar a nossa inten~ao de atingir os objetivos mfnimos e de "vender" um hom 
curso .. 

4.1. lnfra-estrutura 

4.1.1. Economica 
Todo curso de Informatica adventista deveria ser economicamente viavel. Pela 
caracteristica cientifico-tecnol6gica, os cursos de Informatica sao caros. Os 
melhores docentes (mestres e doutores) e a implementa~o de laborat6rios basicos, 
apontam para um or~amento alto.· Computadores tern ciclo de vida medio de tres 
anos e logo deverao ser substituidos ou atualizados. Laborat6rios de cada area 
devem ter computadores diferenciados. Laborat6rios devem ter pessoal auxiliar 
especializado de modo a minimizar os custos de manuten~ao. Recomenda-se que 
antes de solicitar a abertura de um curso de Informatica, fa~a-se um Estudo de 
Viabilidade. 

4.1.2. Ffsica 
Nossos cursos de informatica deverao possuir a infra-estrutura fisica necessaria para 
o desenvolvimento de todas as atividades curriculares. Isto inclui os seguintes itens: 

• Sala de aula 
Alem dos elementos basicos de qualquer sala de aula, para o ensino da 
Informatica, cada sala deveni ter, pelo menos, retroprojetor, computador 
basico com projetores multimidia de alta resolu~ao e acesso a internet. Para 
aprender Informatica o aluno precisa de computadores (laborat6rios). Para 
ensinar Informatica o professor tambem precisa de computador ( sala de 
aula). Excelencia no ensino, tambem significa excelentes recursos de ensino. 

• Laboratorios por area 
As necessidades basicas de um curso de informatica apontam a 
implementa~ao de: 

o Laborat6rios de Programa~ao ( compiladores, montadores, 
simuladores,etc. ), 

o Laborat6rio de Computa~ao Grafica (placas graficas adequadas, 
monitores de video de alta resolu~ao, processadores rapidos), 

o Laborat6rio de Hardware (placas, chips, circuitos basi cos, etc.) 
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o Laborat6rio de Redes (switchs, hubs, cabos, placas de rede, etc.) 
o Laborat6rio de Sistemas Operacionais (Unix, Linux, Macintosh, MS 

Windows, etc) 
• Acesso a Internet 

Atualmente nao podemos pensar em Cursos de Informatica sem acesso a 
Internet. Este servi~o passou a ser parte fundamental do aluno e do professor 
de Informatica. Acesso direto a web, correio eletronico individual, listas de 
discussao, home page, etc. e fundamental no processo ensino-aprendizagem 
da informatica. A maior fonte de informa~ao, a maior biblioteca disponfvel 
no mundo e a Internet. Nao podemos nos imaginar cursos de Informatica 
sem acesso direto a Internet. 

• Software de apoio aos alunos e professores. 
Compiladores, Sistemas operacionais diversos, sistemas integrados, software 
para teste e simula~ao. 

4.1.3. Bibliografica 
• Minima de livros. E obvio que livros de mais de um autor deveria estar 

disponfvel para cada disciplina. Porem, legisla~oes vigentes indicam 1 livro 
texto para cada 15 alunos. E muitas universidades publicas que dispoem de 
uma biblioteca setorial exclusiva para Informatica assim sao implementadas. 
Mas, quando nao e possfvel ter biblioteca setorial, aquele livro comprado 
para os 15 alunos de Informatica esta sendo usado por 200 alunos de .outros 
cursos (de Biologia, de Educa~ao, de Ad.mini~ao, etc.) 

• Revistas especializadas. Informatica e uma area de conhecimento totalmente 
instavel, os conceitos e as metodologias, os algoritmos e as tecnologias, as 
linguagens de program~ao e os dispositivos eletronicos, sempre estao 
mudando e devem ser atualizados, principalmente por parte dos professores 
que estao obrigados a transmitir este tipo de mudan~. Felizmente existe 
um nfuner~ muito grande de revistas especializadas, principalmente em 
Ingles, que atualizam a informa~ao neste sentido. Revistas da ACM, IEEE 
Computer Society, da Springer-Verlag deveriam ser parte basica do acervo 
bibliognifico de um curso de Informatica. 

4.2. A Ciencia e a Tecnologia 
Lembramos que os alunos que hoje iniciam o seu curso de Informatica, dentro de 4 ou 5 
anos, serao profissionais que entrarao num mercado de trabalho onde a tecnologia muda 
a cada 3 anos. Por outro lado, a legisla~o universitaria interna e governamental, e 
muito rigida e nao facilita as mudan~ curriculares quando forem necessarias. Os 
curriculos deveriam implementar disciplinas o mais estaveis possfvel. 

• Implemente-se o paradigma de uma linguagem de programa~ao ( orienta~ao 
a objetos, funcional, 16gico, etc.) e nao a linguagem de programa~ao (C, 
Eiffel, Haskell, Pro log, etc.) 

• Implemente-se o conceito cientffico ou tecnol6gico e nao a versao de um 
autor famoso. 
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• Implemente-se disciplinas abertas ( sem conteudo fixo) por area e nao por 
nome, por exemplo, T6picos Especiais em Banco de Dados, T6picos 
Especiais em Redes de Computadores, etc. 

4.3. A Organiza~lo Adventista 

Qual e o papel da Administra~ao da lgreja Adventista do Setimo Dia na implementa~ao 
de cursos de Informatica nas diferentes institui~oes educacionais adventistas? Qual e o 
mecanismo de fiscal~ao do Departamento de Educa~ao da Uniao e/ou Divisao?. A 
qualidade dos cursos de ensino superior, principalmente em Informatica onde a enfase 
tecnol6gica e fundamental, tambem deveria de ser competencia da Organiza~ao 
Adventista, atraves de uma Comissao de Especialistas, externa a Institui~o ou 
faculdade. A atividade missionaria da Recolta e realizada basicamente mostrando que 
nossas institui~oes educacionais adventistas sao melhores ou oferecem uma educa~ao 
integral que outras nao oferecem. E se os nossos cursos superiores nao estao oferecendo 
uma educa~ao integral, no sentido exato da palavra?. Seria interessante que, antes que 
o Projeto de abertura de novos cursos tramitassem nos corredores govemamentais, 
primeiro fossem avaliados por uma Comissao de Especialistas da Divisao, considerando 
a real necessidade de abertura, as condi~oes minimas (infra-estrutura fisica, corpo 
docente, biblioteca, etc.). No Brasil, conceitos de avalia~ao C ou D para um curso 
superior, devemos entender como um mal testemunho perante a sociedade. 

Outro item importante e a rela~ao direta lgreja-Faculdade. Parece que dois corpos 
diferentes estao ocupando o mesmo espa~o. Falta o mecanismo de participa~ao direta 
dos alunos nas atividades da lgreja e a lgreja na programa~ao da faculdade. Atividades 
curriculares com creditos, independente das disciplinas de Religiao, deveriam ser 
implementadas para esta integra~ao. Vale a pena considerar, a inclusao na grade 
curricular, de pelo menos uma disciplina de duas horas semanais de Extensao 
Universitaria com conteudo integrador com a lgreja local. 

4.4. 0 Governo 

Cada pais tem leis especificas sobre o ensino superior (Lei de Diretrizes e Bases da 
Educayao Nacional, no Brasil, Ley Universitaria, no Peru, etc.) e cada um com 
caracteristicas especificas: dura~o dos cursos, formas de avalia~ao academica, formas 
de avali~ao de cursos ( autoriza~ao e reconhecimento }, padroes de qualidade, etc. Ao 
pensar abrir um curso de Informatica, deve-se pensar que em muitas situa~oes, a 
legisla~ao predominante sera, nao a da Organizacional adventista, e sim a do Govemo. 

5. Conclusoes e Sugestoes 

Atraves deste estudo, tentamos apresentar algumas diretrizes que deverao ajudar as 
institui~oes adventistas que estio implementando ou gostariam de implementar cursos de 
ensino superior em Informatica. 
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Algumas recomenda~oes que se deveria considerar na implementa~ao de curriculos na area 
de Informatica: 

• Fazer obrigatoriamente um estudo de viabilidade economica antes de abrir um curso 
e ·sobre esta base seguir os passos seguintes. 

• Pensando na qualidade e no bom testemunho, cursos de Informatica deverao 
funcionar, nao na base de requisitos mfnimos exigidos pela legisl~ao, e sim nas 
condi~oes ideais para representar a nossa lgreja e nosso Deus. 

• Criar as condi~es "mfnimas" de infra-estrutura fisica: laborat6rios exclusivos com 
aceso a Internet, biblioteca setorial, salas de aula tambem com acesso a Internet. 

• Pelo menos 60% do corpo docente da area de Informatica deveria ser a tempo 
integral. Se isto nio for possfvel, melhor esperar um pouco. 

• Alem das disciplinas de Religiao, nossos currfculos de Informatica devem 
apresentar claramente qual e o diferencial com outros cursos similares. Esse 
diferencial devera ser para mais e nao para menos, mesmo que implique em um ou 
dois semestres adicionais. 

• Implementar obrigatoriamente disciplinas etico-sociais nos primeiros semestres. 
• Implementar uma disciplina de Educa~ao Ffsica com caracterlsticas adventistas, de 

modo a cumprir com as exigencias da verdadeira educa~ao: "o desenvolvimento 
harmonica dasfaculdadesfisicas, intelectuais e espirituais" [WHI 01], pag. 13. 

• Melhorar o sistema de acesso (vestibular) aos cursos de Ciencias. 
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