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Apresentação 

 

 

O presente documento tem o objetivo de apresentar a proposta da Prefeitura 

Municipal de Jumirim para a consolidação da parceria institucional que possibilite, em 

futuro próximo, a instalação de um Polo EaD do Programa Universidade Aberta do 

Brasil em Jumirim. Com esta proposta, a Prefeitura de Jumirim, através da Secretaria 

Municipal de Educação, fornece os elementos necessários para a concretização da 

instalação deste programa em nosso município. 

 

Lembrando que esta instalação da Universidade Pública é um sonho regional, 

já que é uma antiga e justa reivindicação dos municípios circunvizinhos, este 

documento apresenta informações e considerações que julgamos interessantes para 

o diálogo necessário que agora esperamos estreitar e aprofundar. 

 

Assim, permanecemos a inteira disposição para prestar quaisquer outras 

informações ou providências julgadas necessárias para que a instalação da 

Universidade Aberta do Brasil se processe com a brevidade que se faz necessária. 

 

 

 

 

 

Benedito Tadeu Fávero 

Prefeito Municipal 
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I. ENSINO SUPERIOR PÚBLICO PARA JUMIRIM E REGIÃO 

 

 

O ensino superior é um dos principais fatores para o desenvolvimento das 

sociedades contemporâneas, um claro instrumento de democracia política e 

emancipação econômica. Afinal, ele é responsável não só pela formação de quadros 

profissionais altamente especializados, como também por ser o principal lócus para a 

produção de tecnologias reclamadas para as necessidades modernas.  

 

O ensino superior público, isto é, mantido por órgãos governamentais, possui 

ainda outras características que o tornam elemento essencial na vida das sociedades: 

sua organização baseada em órgãos colegiados, seus objetivos não comerciais e sua 

estrutura acadêmica aberta às inovações configuram o ensino superior como um 

importante centro propagador de conhecimentos para a democracia e emancipação 

econômica.  

 

O Brasil deve muito ao ensino superior público: muitos dirigentes de empresas 

públicas e privadas foram aí formados, grande parte da tecnologia hoje usada nas 

telecomunicações, na medicina ou nas engenharias teve sua gestação nos 

laboratórios dessas instituições – o que seria impossível de ocorrer nas escolas 

superiores privadas, cujo fim imediato é o lucro. 

 

Campinas, Ribeirão Preto e São José dos Campos são exemplos de cidades 

do interior de São Paulo que muito devem às instituições superiores públicas. O 

mesmo pode ser dito dos diversos municípios atendidos pelas unidades de ensino 

superior público.  

 

No caso da região de Jumirim e municípios circunvizinhos, o ensino superior 

esteve, desde sua criação, entregue a iniciativa privada. Possuir um campus 

universitário no município seria um sonho, entretanto, as dificuldades são de diversas 

ordens, principalmente no que tange a situação orçamentária e financeira, o que nos 

remete a uma alternativa plausível, a educação a distância (EaD).  

 

Assim, tendo em vista as considerações acima feitas, a presente proposta de 

parceria entre a Prefeitura Municipal de Jumirim e o Ministério de Educação, 
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representa um passo importante e decisivo para superação de décadas de um 

isolamento cultural e científico em que os municípios dessa região ficaram 

condenados.   
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II. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

 

 

Prefeitura do Município de Jumirim 

CNPJ: 01.612.150/0001-19 

 

Rua Manoel Novaes, 829 – Centro  

CEP: 18.535-000 

Jumirim/SP  

(15) 3286-8077 

www.jumirim.sp.gov.br 

gabinete@jumirim.sp.gov.br 
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III. PROPOSTA DE POLO DE APOIO PRESENCIAL 

 

 

O presente projeto se estabelecerá no prédio da Escola Municipal de Ensino 

Básico Jumirim “Governador Mario Covas Junior”, localizando neste município, sito a 

rua Scatena, 210, Centro. O local designado para implantação do Polo de Apoio 

Presencial para EaD, conta com grande área para realização das atividades 

presenciais e, logo a frente, desapropriamos um local para se tornar um Centro de 

Formação de Professores. 

 

Pretendemos, com o tempo e, de acordo com o comportamento orçamentário 

e financeiro do município, construir um local independente para ampliar o leque de 

oportunidades a disposição para utilização do Sistema UAB e a capacitação dos 

nossos docentes, objetivo primordial do Programa Universidade Aberta do Brasil. 

 

Atualmente, existe a disponibilidade de utilização das estruturas do prédio da 

EMEB, pois existe ociosidade que pode ser preenchido pelas instituições federais de 

ensino que podem utilizar de toda infraestrutura existente. 

 

No tocante a infraestrutura esta unidade de ensino possui salas de aula, 

bibliotecas, laboratório de informática, auditório, área de convivência, sanitários, 

ginásio, portanto, dotada de equipamentos adequados, atendendo as exigências de 

segurança, acessibilidade e estrutura pertinentes e necessários a implantação do polo 

de apoio presencial. 

 

 

a. Denominação do Polo de Apoio Presencial 

 

Universidade Aberta do Brasil – Polo Presencial de Jumirim / SP 

(Dependências da EMEB Jumirim Governador Mario Covas Junior) 

Rua Scatena, 210 

Centro  

Jumirim / SP 

 

 



9 
 

b. Descrição do Projeto do Polo 

 

Um Polo de Apoio Presencial é uma “estrutura para a execução descentralizada 

de algumas das funções didático-administrativas de curso. Isso significa, 

fundamentalmente, um local estruturado de modo a atender adequadamente 

estudantes de cursos a distância. Será o local onde o estudante terá acesso local a 

biblioteca, laboratório de informática, ter atendimento de tutores, assistir aulas, dentre 

outros. Em síntese, o polo é o braço operacional da instituição de ensino superior na 

cidade do estudante ou mais próxima dele”.  

 

Os polos devem dar suporte não somente aos alunos, mas também às 

atividades dos tutores, quer seja presencialmente, quer seja a distância. Neles serão 

desenvolvidas as principais atividades do curso, como aulas presenciais, provas 

presenciais, monitorias, trabalhos, uso do ambiente de aprendizagem e 

teleconferências, entre outros. 

 

Iniciamos tratativas com a Fiocruz que nos acenou de forma positiva para 

ofertar seus cursos no município de Jumirim, provavelmente os cursos de 

especialização em Gestão em Saúde e Violência na Escola. Portanto o polo de 

Jumirim deverá oferecer estrutura compatível com o número de vagas (50 para cada 

curso). 

 

No local escolhido para ser a sede do polo presencial, encontramos em 

funcionamento uma Escola Municipal, mas com área e período ocioso, que não irá 

interferir no espaço físico de recreação das crianças.  

 

Conforme relatamos anteriormente o município desapropriou uma residência, 

bem à frente desta unidade escolar, com a finalidade de se estabelecer um Centro de 

Formação de Professores, espaço que poderá ser perfeitamente utilizado como anexo 

ou, propriamente, ser o Polo de Apoio Presencial 

 

 A seguir faremos uma breve descrição da estrutura que pretendemos oferecer, 

neste primeiro momento, na Escola Municipal de Ensino Básico e, posteriormente, 

também, nas dependências do Centro de Formação de Professores: 

 



10 
 

b.1. Salas de Coordenação e Secretaria Acadêmica 

Local equipado com toda estrutura para os serviços de coordenação e 

secretariado, com amplo espaço. Também existe a possibilidade de uma 

sala a possibilidade de destinar um espaço exclusivo apenas para a 

coordenação e secretariado do Polo EaD. 

 

b.2. Salas dos tutores, professores e reunião 

Duas salas estarão à disposição para os serviços desenvolvidos pelos 

tutores e professores, onde poderão ser feitos reuniões cotidianas 

discussão dos objetivos e metas, além do intercambio entres os 

profissionais envolvidos no polo. 

 

b.3. Salas de aula 

Estarão à disposição 8 salas presenciais com 49 m2, sendo cada uma 

delas, disponível a um curso. Estas salas possuem a capacidade de 

atender a 35 alunos, com a estrutura que toda sala de aula presencial 

exige para o melhor aproveitamento do curso. 

 

b.4. Laboratório de informática e web conferência 

Essencial para o bom aproveitamento do curso e formação dos novos 

profissionais, o laboratório de informática possui 30 computadores, 

devidamente equipados com webcam, impressora, equipamentos de 

comunicação e acesso à internet, além de iluminação e temperatura 

adequada. 

 

b.5. Laboratório específico 

Existência de um pequeno laboratório com equipamentos e instrumentos 

que possam ser utilizados caso exista a necessidade de atividades 

específicas de ciências (física, química e biologia). 

 

b.6. Biblioteca 

Apesar do crescente volume de bibliografia em meio digital, a unidade 

possui uma biblioteca que poderá ter seu acervo ampliado de acordo 

com a necessidade dos cursos. 
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b.7. Infraestrutura complementar 

Este complemente é composto por sanitários, refeitório, área de 

socialização, ginásio poliesportivo, dentre outros julgados necessários. 

 

b.8. Centro de Formação de Professores 

O Centro de Formação de Professores que está em fase de adequação 

possui projeto para a construção de um auditório com infraestrutura 

própria de tecnologia de informação e comunicação. 

 

 

c. Sustentabilidade Financeira e Recursos Humanos 

 

Considerando a importância e relevância do projeto em questão, caso exista a 

necessidade de alteração orçamentária e criação de dotação específica, estaremos 

encaminhando projeto de lei ao Legislativo.  

 

Quanto à questão financeira, não vemos problemas, pois atualmente a 

estrutura que será ofertada já é mantida pelo Executivo Municipal, tendo em vista o 

funcionamento de uma Escola Municipal no local. 

 

Na questão de Recursos Humanos, estaremos disponibilizando funcionários 

para o funcionamento do Polo de Apoio Presencial no período noturno e nos finais de 

semana, com o pagamento de hora extra aos que exercerem as atividades.  

 

Caso seja necessária a disponibilização de um funcionário específico para os 

serviços do Programa Universidade Aberta do Brasil, poderemos realizar concurso ou 

processo seletivo para o mesmo. 

 

 

d. Cursos e Vagas 

 

Gestão em Saúde      50 vagas 

Impactos da Violência na Escola    50 vagas 
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e. Características do Polo Presencial de Jumirim 

 

Procuramos visar uma estrutura que possa atender a todos os anseios de 

nossos universitários e profissionais, no que tange a horário de disponibilidade, 

facilidade de acesso (Jumirim é cortada pela Rodovia Rondon), estrutura física, 

ferramentas de auxílio.  

 

Temos procurado parceria com algumas empresas regionais para uma possível 

colaboração, incluindo estágio, pesquisa e todos prontamente, aceitaram a ideia e o 

desafio de formar profissionais capacitados, sendo os mesmos beneficiários diretos 

deste projeto.  

 

Para tanto estaremos disponibilizando horários flexíveis (manhã e noite) de 

funcionamento, para que estas empresas não sejam prejudicadas com a capacitação 

de alguns de seus funcionários. 

 

Com um curso voltado a educação e outro a saúde estamos colocando o 

Município de Jumirim a disposição para a capacitação dos profissionais de toda a 

região, especificamente das Santa Casas que se encontram nas proximidades, além 

das unidades educacionais. 

 

Neste sentido, nada melhor que firmar parceria com a Ficoruz, considerada a 

melhor instituição de ensino na área de saúde pública do mundo, que já se prontificou 

a manter entendimentos para oferta dos seus cursos em nosso futuro Polo UAB. 

 

Jumirim, por si só, não teria a menor capacidade de sediar um polo educacional, 

mas considerando a facilidade de acesso e a ampla rede de rodovias que circundam 

o município, temos de considerar como um instrumento educacional regional. 

 

Se observarmos o mapa com os polos existentes da Universidade Aberta que 

está anexo, iremos notar que num raio de 100 km não encontraremos nenhum 

município que possua um polo. Portanto, uma oportunidade única de capacitar uma 

grande região do Estado de São Paulo, carente de oferta de cursos de qualidade como 

os pretendidos. 
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IV. INDICADORES SOCIAIS E A REALIDADE REGIONAL 

 

 

Alguns municípios provavelmente estarão sendo atendidos diretamente pelo 

Polo UAB de Jumirim, se considerarmos um raio inferior a 100 km, sendo eles: 

Boituva, Capivari, Cerquilho, Cesário Lange, Conchas, Laranjal Paulista, Jumirim, 

Pereiras, Porangaba, Porto Feliz, Tietê e Torre de Pedra.  

 

Indiretamente, mas que também poderão ser atendidos podemos citar: 

Anhembi, Botucatu, Mombuca, Piracicaba, Rio das Pedras, dentre outros. 

 

Sabemos que investir em educação significa na busca de melhorar os 

indicadores socioeconômicos e, no quadro a seguir, iremos demonstrar os dados 

populacionais e o índice de desenvolvimento humanos dos municípios que 

acreditamos serem atendidos: 

 

Tabela 01 

População e Índice de Desenvolvimento Humano 

Município 
População 

(Censo 2010) 

IDH 

1991 2000 2010 

Boituva 48.314 0,539 0,672 0,780 

Capivari 48.576 0,565 0,655 0,750 

Cerquilho 39.617 0,559 0,713 0,782 

Cesário Lange 15.540 0,485 0,622 0,706 

Conchas 16.288 0,538 0,658 0,736 

Laranjal Paulista 25.251 0,529 0,661 0,729 

Jumirim 2.798 0,506 0,641 0,741 

Pereiras 7.454 0,527 0,648 0,736 

Porangaba 8.326 0,484 0,619 0,703 

Porto Feliz 48.893 0,512 0,646 0,758 

Tietê 36.835 0,557 0,698 0,778 

Torre de Pedra 2.254 0,492 0,575 0,714 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Populacional 2010.Atlas do Desenvolvimento Humano 

 

Considerando a média do IDH dos municípios em questão, o resultado 

observado é 0,742, portanto bem abaixo da média estadual (0,783). O que reforça a 

necessidade de investimentos no ensino superior para a evolução destes indicadores. 
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No conjunto destes municípios, Jumirim, em parte por sua posição geográfica, 

possui a melhor localização, mesmo sendo um dos menores em população, mas além 

de toda infraestrutura oferecida, facilita ao deslocamento com tempo e dispêndios 

menores. 

 

A importância social e estratégica de Jumirim, neste projeto em relação aos 

municípios da região, não implica que a cidade possua bons indicadores sociais. 

Como pode ser visto no Quadro 01, Jumirim possui indicadores de desenvolvimento 

social equivalentes à de muitas cidades desfavorecidas das regiões Norte e Nordeste 

do Brasil. 

 

Os demais municípios não estão também tão longe desta situação, a ponto de 

nenhum deles estar acima da média do Estado de São Paulo. 
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V. NECESSIDADE REGIONAL DE PROFISSIONAIS 

 

 

Não sendo objetivo do presente documento analisar as razões que 

condicionaram o estado socioeconômico de Jumirim e dos outros municípios vizinhos, 

vale lembrar que esta situação perdura a décadas, apesar do esforço por parte dos 

governos municipais, em busca do almejado sucesso na implantação de políticas 

públicas duradouras para alavancar o desenvolvimento sustentável e socialmente 

responsável nesta região. 

 

O que importa aqui, nesta Proposta para a Implantação do Polo Presencial da 

Universidade Aberta do Brasil para atender esta região, é ressaltar as potencialidades 

regionais e assim determinar as vocações sociais que mais devem ser incentivadas 

com a instalação de uma instituição de ensino superior pública desse tipo.  

 

A atração de indústrias para esses municípios tem sido, por alguns agentes 

políticos, vista como a única solução para o seu atraso econômico e social. Isto, no 

entanto, tem se mostrado uma promessa de difícil concretização. Em primeiro lugar, 

porque esses municípios têm dificuldade em atrair a presença de novas indústrias, 

haja vista que municípios localizados próximos aos Grandes Centros (São Paulo, 

Campinas, Ribeirão Preto, Santos) conseguem oferecer atrativos maiores às 

indústrias de grande porte. 

 

Por outro lado, os próprios empresários industriais reclamam que a região não 

possui mão de obra qualificada, já que a oferta de ensino profissionalizante, por um 

lado, e a própria falta de tradição no trabalho industrial, têm servido para a baixa 

qualificação da classe operária regional. 

 

Já para outros agentes políticos, a solução para o atraso socioeconômico da 

região está no incentivo de sua vocação econômica original, isto é, na exploração de 

recursos naturais e na agropecuária – ou “agronegócios”.  

 

Os negócios relativos às atividades de exploração de recursos naturais e 

agropecuária também são responsáveis por incentivar a existência de uma grande 
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rede de comércio e serviços: são armazéns, lojas, cooperativas de mão-de-obra, 

transportadoras rodoviárias, roupas, bares e restaurantes e etc. 

 

 Diante dos fatos, precisamos estar atentos com a oferta de novos cursos 

voltados a indústria e ao empreendedorismo, mas sem sombra de dúvidas, 

necessitamos melhorar as condições de capacitação dos profissionais que atuam nas 

áreas de educação e saúde. 

 

 Somente assim, ao nosso entender, conseguiremos, no decorrer dos próximos 

anos, alterar os indicadores sociais ora demonstrados nos municípios da região. 
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VI. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS CURSOS PLEITEADOS 

 

As considerações feitas no tópico anterior levam-nos a propor à Universidade 

Aberta do Brasil, a implantação, no município de Jumirim, um polo de apoio presencial 

que contemple os cursos para melhor atender as necessidades da região, pois os 

mesmos devem possuir os seguintes objetivos gerais: 

 

 Promover a integração ensino superior e empresas públicas e privadas, 

através do estabelecimento de parcerias; 

 Promover a qualidade de ensino, pesquisa e extensão universitária, 

servindo de modelo para as escolas superiores particulares da região; 

 Habilitar profissionais atuantes em serviços e sistemas de educação e 

saúde com responsabilidade de gestão administrativa e de atenção; 

 Colaborar com a construção de conhecimentos a respeito das formas de 

enfrentamento de violações de direito; 

 Aprimoramento da qualificação dos profissionais que atuam nos 

diversos setores de educação e saúde na região. 

 

Diante do cenário atual, o curso trata dos impactos da violência na escola, serve 

para auxiliar a escola em seu papel de socialização de crianças e adolescentes tendo 

os profissionais da educação como mediadores na relação ensino-aprendizagem, 

onde é fundamental compreender o processo permeado pelas relações e vivências 

que ocorrem dentro e fora da escola, que interferem diretamente no ambiente escolar 

e, consequentemente, na qualidade da educação. 

 

No curso de Gestão em Saúde é necessário habilitar os profissionais nas 

competências básicas para a ação de gestão de serviços de saúde profissionais com 

responsabilidade ampliadas de gestão administrativa e de gestão de atenção à saúde. 

 

Investir no curso de Gestão em Saúde, significa capacitar os funcionários que 

atendem diversas unidades hospitalares da região, além das unidades básicas de 

saúde existentes em todos os municípios.  
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Atualmente existe 8 (oito) municípios com unidades hospitalares na região dos 

municípios que deverão diretamente ser atendidos pelo Polo UAB de Jumirim, sendo 

eles:  

 

 Boituva 

 Capivari 

 Cerquilho 

 Cesário Lange 

 Conchas 

 Laranjal Paulista 

 Porto Feliz 

 Tietê 
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ANEXO I – MUNICÍPIO DE JUMIRIM 

 

 

Características Físicas 

 Área: 56,69 km2 

 Densidade Demográfica: 49,35 hab./km2 

 

 

Localização 

 Jumirim está localizada entre os rios Tietê e Sorocaba, Jumirim está 

distante a 153 km da capital do Estado 

 

 

Coordenadas 

 Latitude: 23º 05’ 15” S 

 Longitude: 47º 47’ 02” O 

 Altitude média: 561 m 

 

 

Clima 

 Tropical com duas estações distintas, verão chuvoso e inverno seco 

 

 

Limites Territoriais 

 Cerquilho 

 Laranjal Paulista 

 Tietê 
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ANEXO II – MAPA UAB – POLOS PAULISTAS 

 

 

JUMIRIM 

Polos Existentes 


