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As Jornadas Regionais chegam ao final com um balanço da situação do ensino no Estado de 
São Paulo e o enriquecimento do debate sobre as possíveis soluções para o setor. 
 
Mais de mil mantenedores, coordenadores, gestores e representantes de instituições de ensino 
superior participaram das Jornadas Regionais promovidas pelo Sindicato das Entidades de 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp) 
durante os meses de março a junho. As  últimas edições do evento foram em Sorocaba e em 
São José do Rio Preto. 
 
No geral, a avaliação dos participantes foi positiva quanto aos temas tratados nos encontros, 
que incluíram agenda propositiva, relações de trabalho, mudanças no Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior (Sinaes), novo papel do coordenador-gestor e gestão 
financeira. "O Semesp levou os participantes a refletir so-bre essas novas questões que nos 
são apresentadas. Ao mesmo tempo também é bom para o Sindicato estar presente no interior 
para renovar o olhar. É uma troca de experiência muito proveitosa", avalia a diretora do 
sindicato, Cecília Anderlini. 
 
No total, 137 instituições de ensino superior participaram das palestras. Segundo 
levantamento feito pelo Sindicato, a qualidade dos expositores, a apresentação e discussão 
dos temas e a contribuição dos assuntos foram avaliadas com a nota máxima pela maioria dos 
participantes, que podiam opinar em uma escala de "ruim" a "muito bom". 
 
Essa foi a terceira edição do evento, que desde o ano de 2005 tem o intuito de ampliar o 
debate sobre os temas pertinentes ao setor para as instituições do interior do Estado. Neste 
ano, a Jornada passou pelas cidades de Campinas, Marília, São Paulo, Taubaté, Ribeirão Preto, 
Sorocaba e São José do Rio Preto. A média de participantes por Jornada foi de 168 pessoas, 
número acima do registrado em 2006, quando a média foi de 97 participantes. 
 
Os representantes do Instituto Adventista de Ensino foram às Jornadas de Sorocaba 
interessados na palestra sobre relações trabalhistas. "Estamos iniciando um plano de carreira e 
fizemos uma pesquisa com valor de mercado pra não criar algo inviável do ponto de vista 
financeiro", diz o gerente de recursos humanos do campus de Hortolândia, Pedro Ferreira Vaz. 
 
A diretora-geral do Instituto Japi de Ensino Superior, Rute Maria Pozzi Casati, gostou da 
palestra sobre as mudanças no Sinaes. "Tirei muitas dúvidas, apesar da experiência. O 
encontro também foi bom para fazer e retomar contatos", diz. 
 
Para o coordenador pedagógico das Faculdades Integradas de Botucatu, Waldemar Sartori, a 
palestra sobre coordenadores de cursos enseja a discussão sobre novas formas de lidar com a 
questão. "O coordenador tem de se voltar para a psicologia social, estar mais atento para o 
relacionamento humano. É um trabalho coletivo, que envolve toda a escola", acredita. Já o 
coordenador do curso de tecnologia em análise de sistemas da Unilins, Wagner José Dizeró, 
acredita que o principal desafio das instituições está na área financeira, tema abordado pelas 
Jornadas na palestra "Gestão financeira em instituições de ensino superior". 
 
 
 



 
Toufic Anbar, da Uniceres: o mercado está sempre bom 

 
Em cada localidade o Sindicato apresentou dados atualizados do setor na região. Em Sorocaba, 
o crescimento, de 2000 a 2005, foi de 102%, índice muito acima do registrado no Estado de 
São Paulo (45%) e no Brasil (81%) no mesmo período. Na Região Administrativa de Sorocaba, 
que congrega 79 municípios, o crescimento foi de 12%. Essa foi a Região que mais cresceu no 
Estado de São Paulo, tanto no acumulado de cinco anos quanto no ano de 2005, seguida por 
Campinas e São José dos Campos. Os dados positivos são explicados pelo crescimento 
econômico que, segundo dados da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados), 
coloca a região em quarto lugar na participação do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado de 
São Paulo. Atualmente, a Região Administrativa de Sorocaba possui 52,2 mil alunos 
matriculados no ensino superior. A expectativa é que esse número cresça para 76,3 mil alunos 
até 2010. 
 
 

 
Fábio, da Unisalesiano, e Luciana, da Unilins: foco no público regional e sucesso na engenharia de automação. 

 
 
Em Rio Preto, o crescimento foi mais modesto, de apenas 0,8% em 2005, abaixo do Estado de 
São Paulo (7,3%) e do país (9,2%). Em compensação, o índice de evasão na região foi de 
12,22% em 2005, abaixo do índice registrado em 2004, 12,83%. A Região de São José do Rio 
Preto, formada por 96 municípios, congrega 33,9 mil alunos matriculados em 24 instituições 
de ensino superior. Segundo projeções do Semesp, a Região deve abrigar 51,3 mil alunos até 
2010. 
 
Para o presidente regional do Semesp, Augusto Cezar Casseb, um dos maiores problemas que 
o setor enfrenta é a insegurança legislativa. "O governo faz mudanças contínuas e periódicas, 
o que cria problemas para as instituições, principalmente nos cursos tecnológicos", acredita. 
Para o mantenedor da Uniceres, Toufic Anbar Neto, alguns fatores podem justificar os números 
da região: os cursos a distância, a baixa renda per capita da região, apesar da 
empregabilidade, e a crise econômica do país. "De qualquer forma nunca vejo o mercado como 
ruim. Ele é dinâmico, e é preciso se adaptar", acredita. 



  
A coordenadora do curso de engenharia de automação empresarial da Unilins, Luciana Sartori, 
acredita que o crescimento modesto é pontual. "No caso do curso de engenharia de automação 
percebemos um crescimento razoável. Esse é um segmento com demanda crescente", aponta. 
 
Para o vice-diretor geral da Unisalesiano, do campus de Araraquara, André Ornellas, o 
mercado exige atualização constante. "Por isso é importante que desde o começo o Semesp 
tenha assegurado encontros como este."  
 
Uma das questões que mais chamou a atenção dos participantes em todas as cidades pelas 
quais as Jornadas passaram é o crescimento do ensino a distância. Segundo o coordenador do 
curso de educação física do Unisalesiano de Lins, Flávio Piloto, a instituição estuda oferecer as 
duas formas de ensino nos cursos em que a fórmula seja viável. "Devemos ter o ensino a 
distância como diferenciador para o público regional, com duas graduações para o caso em 
que isso seja possível", defende. 
 
Ao final, as Jornadas Regionais de 2007 apresentaram um perfil atualizado do setor no interior 
do Estado de São Paulo, que começa a vivenciar as mesmas questões encontradas na capital: 
concorrência, inadimplência, evasão e a excessiva regulamentação do Ministério da Educação. 
A troca de experiências serviu, enfim, para abrir os caminhos para soluções conjuntas. 
 

Total de participantes por Jornada 

 
Jornadas 
2006 

Jornadas 
2007 

Média 97  

  168 

Araçatuba 2006/S. José do Rio 
Preto 2007 

92  

  142 

Botucatu 2006/Sorocaba 2007 71  

  118 

Ribeirão Preto 2006/Ribeirão 
Preto 2007 

144  

  148 

S. José dos Campos 
2006/Taubaté 2007 

57  

  93 

São Paulo 2006/São Paulo 2007 177  

  235 

Bauru 2006/Marília 2007 65  

  166 

Campinas 2006/ Campinas 2007 76  

  272 
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