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Questões que preocupavam o setor apenas na capital, como concorrência e ensino a distância, 
começam a ser enfrentadas em outras cidades do Estado de São Paulo. 
 
Concorrência, ensino a distância, excesso de regulamentação do Ministério da Educação. As 
Jornadas Regionais promovidas pelo Sindicato das Entidades Mantenedoras de 
Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) revelam que as 
preocupações e a realidade do setor são semelhantes entre a capital e o interior do Estado. 
Duas cidades receberam o encontro no mês de abril, Marília e São Paulo. 
 
Em Marília, o seminário reuniu mais de 166 pessoas de 15 instituições de ensino superior, 
representantes de diversas cidades próximas: Bauru, Piraju, Tupã, Agudos e Rancharia. O 
diretor regional do Semesp e diretor-geral da Faculdade Metodista de Birigüi, Joaquim de 
Miranda Rosa Filho, abriu o encontro lembrando que a região se fortalece com a Jornada. "É 
muito bom acolher esse encontro. É uma oportunidade para discutir as questões do setor." 
 
Um dos principais pontos discutidos estava na pauta da capital e começa a chegar ao interior: 
a concorrência. A Região Administrativa de Marília tem 31 instituições de ensino superior, 
entre públicas e privadas, que representam 33 mil matrículas, segundo dados de 2005 do 
banco de dados do Semesp apresentados pelo diretor-executivo da entidade, Rodrigo 
Capelato. 
 
A projeção é que, em 2010, a região represente 41,6 mil matrículas, sendo 35 mil apenas no 
setor privado. Em breve, duas instituições prometem abrir as portas em Marília e pelo menos 
três cidades da região também devem receber novas instituições, o que traz ansiedade em 
relação à combinação preço-qualidade. "Fico preocupado porque estão vindo algumas 
instituições com os mesmos cursos e muita gente busca apenas preço e diploma. A gente 
perde terreno porque busca qualidade e isso tem um custo", afirma o mantenedor do Centro 
Universitário Eurípedes de Marília (Univem), Amauri Rosa. 
 
A coordenadora didático-pedagógica da Universidade Sagrado Coração (USC), de Bauru, 
Marisa dos Santos, concorda e vai além. "Bauru vive o que todo o setor de São Paulo vive: 
competitividade e inadimplência.Todo o Brasil passa por isso. Sabemos que o ensino requer 
bastante investimento , nos preocupa porque não dá para acompanhar a qualidade se os 
preços estão lá embaixo", acredita. 
 
Atento às tendências do setor, o Semesp vai realizar, em junho, o Seminário sobre 
Concorrência no Ensino Superior Particular. 
  
Outra questão que começa a desafiar o setor fora da capital é o ensino a distância. Muitos 
ainda não sabem como vão enfrentar o método que passou a disputar espaço com as 
instituições presenciais. A gerente da mantenedora Organização Pirajuiense de Educação e 
Cultura e vice-diretora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Piraju (Fafip), Doroceli 
Magdalena, admite que a instituição não tem know-how para entrar no mercado de ensino a 
distância e por isso pensa em se associar a alguma instituição com mais experiência. Mas 
ainda restam dúvidas. "Não sei como os alunos vão reagir. Nosso público teria muita 
dificuldade em acompanhar o ensino a distância", acredita. 
 
Para a pró-reitora de ação comunitária da Universidade de Marília (Unimar), Maria Beatriz 
Trazzi, a ameaça do ensino a distância ainda não assusta tanto. "É possível usar a tecnologia, 
mas o ideal é o semipresencial. Nada substitui o professor em sala de aula", acredita. 
 
Por outro lado, o excesso de regulamentação do Ministério da Educação, tema da agenda 
propositiva encaminhada pelo Semesp ao MEC e tratado durante as Jornadas Regionais, é 
unanimidade no setor. Para o diretor-geral da Faculdades Esefap, de Tupã, Robinson Ricci, o 
excesso de regulamentação prejudica principalmente as instituições menores. "As pequenas 
dificilmente têm acesso a tanta informação. Agora há descentralização, devido ao processo 



democrático que o Semesp está promovendo, com a abertura de temas pertinentes ao setor. 
Mas também acredito que depende da instituição ser propositiva e se interessar mais", 
defende. Doroceli Magdalena aproveitou a exposição sobre a agenda propositiva do setor para 
se atualizar sobre o que acontece nos bastidores da capital federal. "Só conseguimos saber do 
andamento do Legislativo por encontros como esse que o Semesp realiza. As pequenas ficam 
isoladas", diz a gerente da mantenedora da Fafip. 
 
O responsável pela palestra, o consultor jurídico do Semesp, Roberto Covac, esclareceu quais 
reivindicações do setor foram atendidas nas últimas visitas ao Ministério da Educação. Ficou 
acertado que o sindicato vai oferecer aos mantenedores capacitação no novo sistema 
eletrônico, o e-Mec, e que mais representantes de instituições de ensino superior participarão 
de discussões propostas pelo Ministério. 
 

 
Joaquim de Miranda: regionalização valorizada 

 
O encontro também foi uma oportunidade para as instituições sanarem dúvidas sobre a etapa 
de avaliação externa do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A 
professora Ana Maria Costa de Sousa, da Seduc - Soluções Educacionais, explicou os principais 
pontos da visita, motivo de apreensão de muitos mantenedores (leia reportagem na página 
24). "Estávamos com um pouco de ansiedade, mas a Ana Maria nos acalmou com suas 
explicações", disse Roseana Torres, coordenadora educacional do Instituto Americano de Lins 
da Igreja Metodista, mantenedora da Faculdade Metodista de Birigüi.  
 
Outro assunto que chamou a atenção foi a palestra sobre o novo perfil dos coordenadores de 
curso, ministrada pela diretora-geral da Cadec - Consultoria de Ensino Superior, Ana Cristina 
Canettieri. Ela lembra que, com os novos instrumentos de avaliação do Ministério da Educação, 
o coordenador de cursos passa a ter mais responsabilidades. "Antes, essa função estava ligada 
às questões acadêmicas. Hoje, além disso, o profissional tem de se voltar às questões 
administrativas", explica.  
 
As instituições tiveram a oportunidade de discutir, ainda, a relação trabalhista no ensino 
superior e de se aprofundar em métodos de controle orçamentário, definição de custos fixos e 
variáveis, formação de preço, fluxo de caixa, avaliação econômico-financeira, combate à 
inadimplência e evasão, durante a palestra sobre Gestão Financeira em Instituições de Ensino 
Superior, ministrada pelo diretor-executivo do Semesp, Rodrigo Capelato. 
 
 



 
Doroceli, da Fafip: dúvidas quanto ao ensino a distância 

 
Em São Paulo, a Jornada reuniu mais de 230 pessoas representantes de 44 instituições, 
inclusive de cidades próximas, como Cotia, Mauá, São Caetano do Sul, Mogi das Cruzes, Santo 
André e Diadema. O Estado congrega 521 instituições, entre públicas e privadas, o que 
representa 1,2 milhão de matrículas. Segundo informações do banco de dados do Semesp, 
apresentados por Capelato, o número de matrículas no ensino superior particular no Estado 
cresceu 144,8% entre 2000 e 2005. A projeção do Semesp é que 1,5 milhão de alunos 
estejam matriculados no ensino superior no Estado de São Paulo até 2010, sendo 1,3 milhão 
na rede particular.  
 
As Jornadas Regionais seguem agora para as cidades de Taubaté (22 e 23 de maio), Ribeirão 
Preto (29 e 30 de maio), Sorocaba (12 e 13 de junho) e São José do Rio Preto (19 e 20 de 
junho).  
 
Setor discute concorrência 
 
Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de 
São Paulo (Semesp) realiza o seminário Concorrência no Ensino Superior Particular, no dia 5 
de junho, em São Paulo, no Hotel Meliá Jardim Europa. Especialistas vão expor os aspectos 
legais, econômicos e éticos da concorrência. O evento é destinado exclusivamente aos 
mantenedores de instituições de ensino superior. 
 
Durante o encontro, o sindicato vai apresentar a proposta de apoio ao Código de Ética da 
Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior (Abmes) para caminhar no sentido 
de criação de um órgão de acreditação. Também será apresentada a proposta de criação de 
um Fórum Conciliatório, no qual caberá ao Semesp o papel de mediador e conciliador. 
 
O presidente da Comissão de Estudos Jurídicos da Concorrência e Regulação Econômica da 
OAB-SP, Fernando Passos, vai falar sobre Direito Concorrencial. O consultor jurídico do 
Semesp, José Roberto Covac, apresenta palestra sobre O Papel do Sindicato em relação à 
concorrência. As propagandas realizadas por instituições de ensino superior serão analisadas 
pelo chefe do Departamento de Marketing e Pesquisa de Mercado da ESPM, professor Ismael 
Rocha. E o presidente da HSM Brasil, professor Carlos Alberto Júlio, ministra palestra sobre 
Estratégias para uma Concorrência Ética e Leal.  
 
As inscrições estão abertas até o dia 29 de maio. Mais informações no endereço 
www.semesp.org.br. 
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