
Universidad de La Sabana transforma 
campus digital em realidade

Instituição de ensino da Colômbia 
conseguiu migrar do ensino físico 
para o digital em pouco tempo 
graças à estrutura de tecnologia 
integrada com soluções Oracle.

Fundada em 1979, a Universidad de La Sabana é 
considerada uma das universidades mais prestigiadas da 
Colômbia. Com um campus de aproximadamente 1 milhão 
de metros quadrados localizado na cidade de Chía, região 
metropolitana da capital Bogotá, a instituição privada 
de ensino possui aproximadamente 13.500 estudantes, 
incluindo cursos de graduação e especialização de um total 
de 9 faculdades e 4 unidades transversais.

Sempre atenta ao futuro, a Universidad iniciou em 2014 um 
planejamento de médio prazo para poder alcançar o seu 
objetivo de contar com um campus digital em 2019. Para tanto, 
a instituição implementou diferentes plataformas em nuvem 
da Oracle, como Oracle Cloud Infrastructure e PeopleSoft 
Campus ERP, HCM, PBSC, BI e CRM, conforme explica Carlos 
Alberto Martinez, CIO da la Universidad de La Sabana.

“Queríamos ter um campus digital porque a administração 
da universidade acreditava que era importante nos 
prepararmos para outros cenários, uma vez que os modelos 
acadêmicos vêm mudando substancialmente com a 
tecnologia”, explica o diretor de tecnologia.

Segundo Martinez, a integração habilitada pela plataforma 
da Oracle, que permite contar com diferentes soluções em 
um só lugar, sempre foi um ponto essencial na estratégia 
de transformação digital da instituição. “Quando você 
está baseado em único sistema integrado, você consegue 
reduzir complexidade. E, ao fazer isso, você pode avançar 
para o que estamos fazendo hoje, que é mover para  
a nuvem e modelos de computação na nuvem. Essa  
é a principal vantagem que temos atualmente.”
Outro benefício habilitado pela implementação das 
soluções em nuvem da Oracle, segundo o especialista,  

está relacionado ao fato de não ser mais preciso se 
preocupar com atualizações. “O peso do upgrade 
tecnológico foi retirado dos nossos ombros. A cada 3, 4 
ou 5 anos, dependendo do que você está analisando, nós 
tínhamos de reinvestir em infrastrutura para nos mantermos 
atualizados e alinhados com o que as novas tecnologias 
tinham a oferecer. Não precisamos mais nos preocupar com 
isso, o que reduz ainda mais a complexidade.”

E o planejamento antecipado para contar com um campus 
digital se provou extremamente importante para a 
Universidad de La Sabana no momento atual. Isso porque 
a instituição conseguiu fazer uma transição ágil e tranquila 
das aulas presenciais para um modelo de ensino digital 
em março de 2020, quando a COVID-19 foi declarada uma 
pandemia global pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

Por já contar com uma estrutura integrada, desenvolvida 
com auxílio das soluções da Oracle, a universidade realizou 
a  “virada de chave” do tradicional modelo presencial para 
as aulas on-line em menos de um dia. Na segunda-feira 
pela manhã, cerca de 12 horas após a universidade decidir 
oferecer aulas apenas pela Internet, o campus digital já 
estava no ar e em funcionamento.
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Logo no primeiro dia, conta o CIO, foi registrado um alto 
índice de participação dos estudantes, com 95% dos alunos 
participando das sessões on-line. E essa taxa de frequência 
apenas subiu depois disso, com uma média atual na casa 
dos 99%, acima dos números registrados até então nas 
aulas presenciais, que costumavam ficar entre 95% e 97%, 
segundo o executivo.

“As aulas no modelo digital são ainda mais dinâmicas 
porque os estudantes estão menos tímidos e participam 
de forma mais ativa. Então, com base nesses números, 
é seguro dizer que a universidade estava preparada 
para ativar um campus virtual. O ecossistema integrado 
da Oracle nos permite seguir operando, como uma 
comunidade de pessoas. E hoje, com a tecnologia que 
temos, podemos habilitar as pessoas a continuarem 
estudando”, afirma Martinez. 
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O ecossistema integrado da Oracle 
nos permite seguir operando,  
como uma comunidade de pessoas. 
E hoje, com a tecnologia que temos, 
podemos habilitar as pessoas  
a continuarem estudando.”

Carlos Alberto Martinez
CIO da la Universidad de La Sabana
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