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Os novos
rumos da
educaç
Oitava edição do Fnesp
discute os desafios a serem
enfrentados pelo ensino
superior brasileiro
nas próximas décadas

m dos maiores e principais eventos que
discutem a educação superior brasilei-
ra, o Fórum Nacional do Ensino Supe-
rior Particular Brasileiro (Fnesp) vai

abordar este ano os diferentes modelos educacionais
atualmente em curso na Europa, na Ásia e nos Esta-
dos Unidos. Também será discutido o papel do Esta-
do na regulação do ensino superior, bem como o fi-
nanciamento da educação, a experiência das políticas
públicas adotadas para inclusão social e a universa-
lização da educação superior.

O professor Arthur Roquete de Macedo, presiden-
te da Qualitas Institute (responsável pela organiza-
ção programática e conteúdo do Fórum), ex-conse-
lheiro do Conselho Nacional de Educação e ex-rei-
tor da Unesp, entende como um dos objetivos do
Fnesp em 2006 a realização de análises comparativas
sobre o que ocorre no Brasil e no resto do mundo
nas mais diversas áreas do ensino superior. "Será in-
tensamente discutida a relação do Estado com os sis-
temas educacionais público e privado, além de o pa-
pel das instituições de ensino superior (IES) diante
dos fenômenos da globalização e do mercado cres-
cente e cada vez mais competitivo para a educação
superior privada", explica.
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O Fnesp terá como tema central Educa-
ção Superior: Questão de Estado - Priori-
dade Nacional. Segundo Arthur Roquete,
ganhará status de prioridade a colheita de
subsídios que promovam uma atualização
no ideário do sistema particular do ensi-
no, a fim de proporcionar condições para
que setor possa enfrentar os desafios da
educação superior nestas décadas iniciais
do século XXI. "A idéia é obter informações que pos-
sibilitem ao setor particular ter uma ação proativa no
processo da Reforma Universitária, bem como pro-

ao



Sistemas Educacionais Público e
Privado; A Universalização e o Fi-
nanciamento da Educação Supe-

rior: os Desafios das Políticas de In-
clusão Social e das Ações Afirmativas; e

Avaliação, Regulação e Acompanhamento:
Há Competência Técnica, Isenção e Eqüidade

na Atuação do MEC?.
No ano passado, o Fórum teve como tema cen-

tral a Reforma Universitária. Foram seis temas de-
batidos entre representantes do MEC e iniciativa
privada. Cerca de 250 pessoas, entre mante-
nedores, dirigentes, membros do governo e demais
representantes do setor, participaram do evento.
A estimativa para este ano, segundo Rodrigo

Capelato, diretor executivo do Fnesp, é que
os participantes em 2006 sejam
entre 400 e 500 pessoas.

Com relação à organização do
evento, foi constituída uma progra-

mação e uma dinâmica que deve
possibilitar uma participação mais

efetiva dos presentes na discussão dos
temas. O conteúdo das conferências será

por políticas de educação su-
perior para o MEC."

O evento ainda terá outros
eixos, como as discussões so-
bre os seguintes temas: Ensi-
no Superior: Análise Compa-
rativa entre os Modelos Bra-
sileiro, Europeu, Asiático e

Americano; Ensino Superior: Estado, Instituições e
Mercado; O Estado e a Educação Superior: Modelos Es-
truturais e a Dinâmica das Relações entre o Estado e os

entregue previamente aos debatedores e aos participan-
tes do Fórum. Em função desse modelo, a organização
acredita proporcionar mais tempo para a realização de
debates, apresentações de idéias e propostas.

O Fnesp este ano contará ainda com as presenças
confirmadas de professores como Maria Teresa
Lepeley, do Global Institute for Quality Education,
de Washington (EUA); Guy Neave, do Center for
Higher Education Policy Studies, University of
Twente, da Holanda; Alberto Manoel Sampaio Cas-
tro Amaral, da Universidade do Porto e presidente
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do Centro de Investigação Política para o Ensino Su-
perior, de Portugal; Edson de Oliveira Nunes, presi-
dente do Conselho Nacional de Educação; e Maria
Helena de Magalhães Castro, da Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro. Foram convidados para os de-
bates educadores com grande experiência e partici-
pação no desenvolvimento da educação superior bra-
sileira, como os professores Oriovisto Guimarães, do
Centro Universitário Positivo (PR); Cláudio de
Moura Castro, presidente do Conselho Consultivo da
Faculdade Pitágoras (MG); Van Dyck Silveira, do
Ibmec (SP); Elisabeth Guedes, da Laureate In-
ternational Universities (SP); Nina Ranieri, da Uni-
versidade de São Paulo; Sérgio Fiúza de Mello Men-
des, do Centro Universitário do Pará; Arthur Roquete
de Macedo, do Qualitas Institute; e José Martins Fi-
lho, da Universidade Cruzeiro do Sul (SP).

As mesas-redondas contarão com a presença de
membros da diretoria do Semesp, como os vice-pre-
sidentes Gabriel Mário Rodrigues, Érico Rodrigues
Bacelar, Paulo Antônio Gomes Cardim, Valdir José
Lanza e Hermes Ferreira Figueiredo, este o presiden-
te da entidade.

CONHEÇA OS CONFERENCISTAS

Alberto Manoel Sampaio Castro Amaral é presi-
dente do Centro de Investigação Política para o Ensi-
no Superior, em Portugal, e também professor cate-
drático da Universidade do Porto. É presidente da
Comissão Portuguesa para a reforma da medicina e
ciências da saúde, diretor do Centro de Investigação
de Políticas do Ensino Superior (Cipes), presidente da
direção do Cher, membro vitalício da International
Association of University Presidents (laup), membro
do Programme on Institutional Management in
Higher Education (IHME) e do European Higher
Education Society (Eair). Na área de investigação,
Amaral faz estudos comparativos dos sistemas de en-
sino superior de países de língua portuguesa, euro-
peus e sul-americanos; a emergência do ensino supe-
rior privado; a diversidade e diversificação no siste-

Gabriel Rodrigues, da Abmes, será um dos
coordenadores nas mesas-redondas do oitavo Fnesp

ma de ensino superior português; o conceito de
stakeholder no ensino superior; management e
governança no ensino superior; e o papel dos merca-
dos no ensino superior.

Maria Helena de Magalhães Castro é Ph.D. em
Ciência Política pela Duke University, com a tese
Television and the Elites in Post-Authoritarian Brazil
(1979-88). De 1994 a 1996, enquanto bolsista re-
cém-doutora do CNPq, coordenou no IFCS-UFRJ
o projeto A qualidade do ensino e o desenvolvimen-
to de instrumentos de avaliação cognitiva segundo
a teoria da resposta ao item, desenvolvido com Sér-
gio Costa Ribeiro, Ruben Klein e Numa Fontanive.
Trabalhou ainda na pesquisa A educação básica na
imprensa. Atualmente é professora-adjunta do De-
partamento de Sociologia do IFCS-UFRJ e coorde-
na com Gláucia Villas Boas o subprojeto Excelência
ou igualdade de oportunidades? O caso dos estu-
dantes de Ciências Sociais do IFCS, vinculado à pes-
quisa Cor e Educação: políticas alternativas de com-
bate à exclusão.

Edson de Oliveira Nunes é graduado em Ciên-
cias Sociais pela Universidade Federal Fluminense
(1970), em Ciências Sociais Licenciatura pela Uni-
versidade Federal Fluminense (1971) e em Direito
pela Universidade Federal Fluminense (1973), mes-

20 Ensino Superior - Setembro 2006



Setor

tre em Ciência Política (Ciência Política e Sociolo-
gia) pela Sociedade Brasileira de Instrução (SBI-
luperj) (1977), doutor em Political Science pela
University of Califórnia at Berkeley (1984). Atual-
mente é professor titular da Universidade Cândido
Mendes, membro do Conselho Nacional de Educa-
ção, do Instituto Brasileiro de Administração Muni-
cipal, diretor-geral da Databrasil Ensino e Pesquisa,
conselheiro da revista Inteligência e do Comitê Cien-
tífico da Revista Brasileira de Pós-Graduação.

Guy Neave é professor de Estudos Comparati-
vos em Políticas de Educação Superior, da Univer-
sidade de Twente, na Holanda, diretor de pesquisa
da International Association of Universities (IAU)
em Paris desde 1990 e pesquisador Sênior do Center
for Higher Education Policy Studies (Cheps) da
Universidade de Twente, na Holanda. Guy Neave
tem cerca de 150 artigos publicados em periódicos,
é autor e co-autor de 60 capítulos de livros, 40 rela-
tórios técnicos e proferiu cem conferências em even-
tos internacionais.

Maria Teresa Lepeley, chilena, reside nos Esta-
dos Unidos, onde é professora e diretora de progra-
mas de gestão e negócios internacionais da Univer-
sidade de Conneticut e professora-adjunta da Uni-
versidade do Chile. Fundadora e atual presidente do
Instituto Global de Calidad en Educación (Global

Institute for Quality in Education) com sede nos
Estados Unidos. Autora do livro: Gestión y Calidad
en Educación. Un Modelo de Evaluación, que é pro-
movido pelo Banco Mundial como instrumento
para otimizar a produtividade nas organizações e
aumentar os benefícios da globalização na América
Latina. Professora visitante em diversas universida-
des dos Estados Unidos, da Europa, do Oriente Mé-
dio e da América Latina.

TOME NOTA

O Fnesp, que este ano celebra a sua oitava edição, é
promovido pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras
de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de
São Paulo (Semesp). Este ano será realizado nos dias 19
e 20 de outubro no centro de convenções do hotel WTC,
no auditório Casablanca, localizado na avenida das Na-
ções Unidas, 12.559, no bairro do Brooklin, em São Pau-
lo. O público-alvo do evento será formado por associa-
dos do Semesp (mantenedores, reitores, pró-reitores,
dirigentes e docentes de instituições de ensino supe-
rior), representantes do MEC, de outras entidades e as-
sociações do setor educacional e a todos os que mili-
tam ou tenham interesse no campo da educação supe-
rior. Mais informações podem ser encontradas no site
www.semesp.org.br.

Capelato, do Semesp: expectativa de que o
número de participantes dobre em relação a 2005

Hermes Figueiredo, presidente do Semesp: evento
busca pensar a educação superior a longo prazo

Text Box
Fonte: Ensino Superior, ano 8, n.96, p.18-22, set. 2006.




