
S
e no passado a criação de cursos de
ensino superior era garantia de novos
alunos e benefícios para a instituição,
hoje se trata de uma decisão que deve

ser embasada em pesquisas e análise profunda
da sociedade na qual a escola está inserida.

Criar um curso sem tais
cuidados pode acarretar em
seu cancelamento e, con-
seqüentemente, em sérios
problemas para a imagem
da instituição. O desgaste
pelos quais os alunos pas-
sam é muito grande e pode
colocar em xeque anos de
construção de reputação.
"Os sistemas de avaliação das instituições de en-
sino caíram no gosto popular e a atenção dos alu-
nos está voltada para isso. Portanto, cancelar um
curso vai totalmente contra a visão de qualidade.
Cursos só devem ser cancelados em última ins-
tância", avalia o assessor pedagógico da CM Con-
sultoria, professor Jeferson Rodrigues do Carmo.

O trabalho de reconhecimento de mercado
não pode ser pontual: os gestores devem contar
com um trabalho sério e contínuo de pesquisas e
análises para buscar sempre a inovação e lançar
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cursos que serão bem aceitos pelo mercado. Essa
atividade deve levar em conta o perfil do alunado
e a abrangência da universidade. Para o reitor da
Universidade Presbiteriana Mackenzie, doutor Ma-
nasses Ponteies, esses passos são responsáveis
pelos baixos índices de cancelamento dos cursos

de sua instituição. "Realiza-
mos uma pesquisa na comu-
nidade para saber quais são
as principais demandas. Por
conta disso, praticamente
nunca cancelamos um cur-
so", afirma.

No Centro Universitário
Fundação Santo André, a
criação de um curso também

obedece critérios que asseguram sua viabilidade,
graças a um trabalho de parcerias. "Para a abertu-
ra de cursos, avaliamos os resultados dos estudos
do Observatório Econômico, fruto de um convênio
firmado com a Prefeitura do Município de Santo
André e realizamos pesquisas com a comunidade,
por meio da comissão de docentes da entidade",
explica o pró-reitor de graduação da instituição,
prof. Dr. Diolino José dos Santos Filho.

Uma vez detectada a tendência, chega o mo-
mento de olhar para a missão e o foco da insti-



Cursos tradicionais, como
Administração, Direito e

Medicina, ainda estão entre
os preferidos pelos egressos

do ensino médio

tuição para verificar se
há coerência na aber-
tura de determinado
curso. E, felizmente,
as pesquisas pelas
demandas regionais
estão sendo cada vez
mais adotadas pelas IES. Um bom exemplo disso
são as Fatec (Faculdade de Tecnologia), que são
instaladas em regiões onde se identificam algu-
mas vocações profissionais. "Atendendo uma
tendência da região de Marília, por exemplo, foi
criado o curso de Tecnologia de Alimentos", con-
ta Rodrigues. Outros exemplos são os cursos de
Tecnologia em Viticultura e Enologia, criado pelo
Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio
Grande do Sul (Cefet-RS) e, mais recentemente,
curso de Tecnologia em Produção de Cachaça, da
Escola Agrotécnica de Salinas (MG).

Portanto, o ideal é sempre juntar o que o mer-
cado deseja com o que a universidade tem como
missão e foco. Não são raros os casos de cursos
deficitários que são estrategicamente mantidos
pelo seu prestígio e caráter de 'carro-chefe'. "Os
cursos de Teologia podem ser um grande exem-
plo, já que muitas vezes são mantidos por conta
da missão da instituição. No entanto, deve-se ana-
lisar caso a caso, já que manter uma área defici-
tária numa universidade impera até certo ponto.
Deve-se, sempre, buscar outras alternativas para
reestruturação", afirma o consultor da CM Con-
sultoria, professor Jeferson Rodrigues.

Quando cancelar?

O cancelamento de um curso é traumático tan-
to para a universidade, que tende a perder credi-
bilidade, quanto para os alunos, que são obriga-
dos a optar por outro curso ou pela transferência
à outra instituição. Algumas universidades optam
por concluir o curso antes de cancelá-lo, o que é
atitude mais correta, principalmente no caso das
particulares. Existem vários "sintomas" que de-
nunciam que um curso deve ser cancelado: ele
não atende mais à missão da instituição, não tem
indicadores que justifiquem a sua manutenção ou
torna-se inviável por conta dos custos. "Os cursos
devem ser criados em cima da demanda da região

para que não se tenham problemas. No entanto,
além da falta de pesquisa, vejo que as principais
causas para o cancelamento de cursos está na fal-
ta de gestão adequada por conta dos mantenedo-
res, que muitas vezes são puramente acadêmicos
e não dão devida importância a fatores como ana-
lise da competitividade e fluxo de caixa" avalia o
assessor pedagógico da CM Consultoria, profes-
sor Jeferson Rodrigues.

Para aliviar o impacto de um curso deficitário,
o ideal é que a instituição redirecione seus investi-
mentos para áreas similares, desde que se adeque
às necessidades. Um laboratório de anatomia, por
exemplo, pode ser utilizado por um curso de Quí-
mica, Medicina ou Farmácia. Um laboratório de
informática pode ser aproveitado por quase todos
os cursos.

A Universidade Mackenzie é uma das institui-
ções que opta pela reformulação em detrimento
ao cancelamento. "Optamos por suspender a gra-
duação geral em Ciências, por conta da queda da
demanda de mercado. No entanto, utilizamos os
recursos desse curso para criar outros mais foca-
dos, como o de Farmácia, por exemplo", explica o
reitor da instituição, doutor Manasses Fonteneles.
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Cursos mais procurados

A demanda pelos cursos 'tradicionais' segue
em alta. Cursos como Admi-
nistração, Direito, Engenha-
ria e Medicina continuam na
preferência dos estudantes.
Para o psicoterapeuta, mes-
tre pela Universidade de São
Paulo (USP) e especialista
em psicologia educacional,
Leo Fraiman, essa deman-
da tem uma explicação de
raízes culturais. "Muitas famílias ainda de-
sejam ter um filho com a titulação de doutor.
Carreiras como Meteorologia e Geofísica, que
são extremamente importantes e estratégicas,
não são bem vistas por não trazerem status",

avalia Fraiman.
Léo Frairnan ressalta, ainda,

dentre suas pesquisas, algu-
mas outras carreiras em que
as universidades devem
investir: comércio inter-
nacional de bens e servi-
ços;turismo empresarial;

O trabalho de reconhecimento de
mercado não pode ser pontual: os

gestores devem contar com um trabalho
sério e contínuo de pesquisas e análises
para buscar sempre a inovação e lançar

cursos que serão bem aceitos pelo
mercado

direito tributário; terceiro setor; e-commerce;
agríbusiness; serviço educacional; qualidade
de vida (naturoíogia, estética, cosrnetologia);

e comunicação.
A Universidade Macken-

zie já oposta em uma dessas
categorias destacadas por
Fraiman. Para os próximos
anos, a instituição investirá
em carreiras relacionadas à
saúde e qualidade de vida.
"Vamos lançar os cursos de
Nutrição e Fisioterapia. Não

temos tradição na área da Saúde e achamos
que este é um ótimo momento para investir",
afirma o reitor.

Vaie ressaltar, ainda, que as graduações em
dois anos tendem a cair, cada vez, mais no gos-
to dos estudantes. Além de ter uma formação
mais rápida, esses profissionais têm uma for-
mação específica para o mercado de trabalho.
No Mackenzie, essa tendência já foi percebida.
"Tentamos trabalhar para que as licenciaturas
tenham três anos. Constatamos que quanto me-
nor a duração do curso, menor é o número de
abandono dos mesmos", afirma o reitor da en-
tidade, doutor Manasses Fonteneles.

Letras está entre as carreiras que estiveram em
baixa e hoje recuperam o gosto do vestibulando
por questões mercadológicas. "Antigamente, o
profissional de Letras tinha poucas alternativas.
Hoje, ele pode ser secretário, redator, tradutor,
revisor, dentre outras atribuições. Nessa mes-
ma linha segue o curso de Farmácia. A forma-
ção de farmacêuticos também era bastante res-
trita, mas hoje, com a criação dos genéricos e a
venda de medicamentos a granel, a tendência
é que esses profissionais sejam cada vez mais
requisitados", afirma.

O avanço da tecnologia também implicou na
mudança estratégica de algumas profissões.
"As profissões de baixo nível tecnológico e que
exigem habilidades muito específicas estão sen-
do 'reinventadas'. Pode-se citar como exemplo
o curso de Sistemas de Informação, que teve
origem no curso de Matemática, com ênfase em
Computação", afirma o pró-reitor de graduação
do Centro Universitário Fundação Santo André,
prof. Dr. Diolino José dos Santos Filho.



Licenciaturas em baixa

Os cursos voltados à licenciatura, em geral, apa-
recem em queda nas universidades. Para Manasses
Fonteneles, esse fenômeno tem uma explicação.
"Todas as carreiras que envolvem a formação de
professores estão em queda. Isso, de certa forma,
emplaca numa falta de políticas de incentivo do
governo para futuros docentes", afirma. No Centro
Universitário Fundação Santo André, por exemplo,
o curso de Física e Licenciatura em Computação
está entre os menos procurados.

Para Leo Fraiman, a queda das licenciaturas é
uma tendência no mercado. "Cada vez mais os
cursos devem se tornar mais enxutos e voltados
para a prática", explica. Portanto, carreiras como a
licenciatura em Química, Física ou Matemática, por
exemplo, estão em constante queda.

Um dos motivos para a baixa procura por algu-
mas áreas também pode estar relacionada à falta
de conhecimento dos vestibulandos. Segundo
pesquisa realizada por Leo Fraiman, muitos cursos
ainda são desconhecidos pelos estudantes. "Hoje
temos 120 profissões básicas, das quais os jovens
conhecem apenas 20%", afirma. É importante,
então, que as universidades invistam mais na di-
vulgação desses cursos, para que eles sejam mais
conhecidos e requeridos.

Alguns cursos estão em baixa por conta de pro-
blemas mercadológicos. Engenharia, por exemplo,
está tendo problemas no mercado por conta do
salário desses profissionais. Devido aos orçamen-
tos enxutos das empresas, os engenheiros têm di-
ficuldade para serem absorvidos pelo mercado, o
que faz com que os estudantes optem por áreas de
mais fácil empregabilidade.

Pesquisas confirmam preferência pelos cursos
tradicionais

Uma pesquisa realizada pela Teenager Asses-
soria Profissional junto a estudantes do Colégio
Dante Aliguieri, de São Paulo, comprovam a gran-
de procura por cursos tradicionais. Dentre os 320
alunos entrevistados - todos do terceiro ano do
ensino médio - 28,4% tem preferência pelo cur-
so de administração. Na seqüência, aparecem os
cursos de Medicina (20,6%), Engenharia (19,7%)
e Direito (18,7%).

Entre as profissões novas, as que mais atraem
os jovens são Web Designer (4,4%), Gastronomia

(4,1%) e Design de Games (1,9%). Ainda de acor-
do com a pesquisa, as maiores dúvidas dos alunos
no momento da escolha da profissão está no re-
sultado que o curso trará no mercado de trabalho:
66,2% dos estudantes entrevistados optam por sa-
ber se há vagas suficientes no segmento escolhido
ou se ele é muito disputado, oferecendo poucas
oportunidades.

Segundo dados do Censo da Educação Supe-
rior de 2004, divulgados pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), os cursos de administração são os que con-
centram o maior número de alunos, com 620.718
matrículas. Na seqüência, aparecem os cursos de
Direito, Pedagogia, Engenharia e Letras. O Censo
também revela que, há dois anos, eram contabiliza-
dos 18.644 cursos superiores, sendo 6.824 na rede
pública (33,7%) e 12.360 na rede privada (66,3%).

Na Universidade Presbiteriana Mackenzie,
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), Universidade Estadual Paulista (Unesp)
e USP, o curso de Medicina continua no hall do
mais procurados.
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