
O secretário explica que o nú-
mero expressivo de vagas favo-
rece a formação de grupo e afir-
ma que "não se faz ciência isola-
damente". Ele adianta também
que, encampando uma propos-
ta apresentada pela SBPC em
2007 (leia mais na página se-
guinte), o MEC pretende no fim
deste ano realizar concursos na-
cionais para docentes nas áreas
de Física e Química. Leia a se-
guir a entrevista na íntegra:

No Diário Oficial da União de 28
de dezembro, foram publicadas
portarias criando 2.355 vagas
para docentes nas Ifes. Agora
em março foi assinado pelo pre-
sidente Lula e enviado ao Con-
gresso Projeto de Lei que cria-
ria mais 13 mil vagas. Como se
dará essa grande expansão do
quadro de docente das Ifes?

- A maioria dessas mais de duas
mil vagas já criadas foram direci-
onadas para a expansão dos
campi que foram abertos pelas
Universidades, como a Unipam-
pa, a Federal do ABC, entre ou-
tras. A maior parte daquele lote
refere-se à expansão em curso.
Já o que nós estamos agora sub-
metendo como Projeto de Lei, em
regime de urgência constitucio-
nal, é a criação de novas vagas
para atender ao Reuni. Esse
número de 13 mil é mais do que
suficiente para atender às de-
mandas provenientes dos proje-
tos do Reuni, elaborados pelas
53 Universidades federais. De
fato, o somatório das demandas
fica em torno de 11 mil docentes,
distribuídos ao longo de 2008,
2009, 2010 e 2011. Essas 13 mil
vagas contemplam o Reuni e mais
duas mil vagas que, em princípio,
estão destinadas à expansão da
Universidade Aberta do Brasil.
Elas serão para a formação de
professores. Serão atendidos,
preferencialmente, os cursos de
licenciatura nas áreas de física,
química, biologia e matemática.

Essas duas mil vagas seriam
para solucionar o gargalo da fal-
ta de professores de ciências?

- Seria uma forma adicional de
estímulo ao engajamento das
Universidades federais no com-
promisso com a melhoria da
qualidade da educação básica.
Não exclusivamente, mas seria
predominantemente um estímu-
lo à formação de professores e,
dentro dessa formação, uma
ênfase muito forte em professo-
res de ciências e matemática.

No dia em que o Projeto de Lei
foi enviado ao Congresso, o
ministro Haddad disse que ele
teria que ser aprovado até 15
de abril para que as primeiras
vagas fossem criadas este ano.

- Estamos fazendo tudo para isso,
estou acabando de voltar do
Congresso Nacional, onde tive-
mos uma reunião com o presi-
dente da Câmara, Arlindo Chi-
naglia, e com os presidentes das

MEC quer criação de 13 mil vagas
e pensa em concursos nacionais

Projeto de Lei, assinado pelo presidente Lula em 13 de março,
propõe a criação de 13 mil vagas para docentes nas Universida-
des federais. Segundo o secretário de Ensino Superior do MEC,
Ronaldo Mota, esse número cobre todas as reivindicações do
Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das
Universidades Federais (Reuni) e somam mais duas mil vagas
para a Universidade Aberta do Brasil. Por Luís Amorim

várias comissões envolvidas,
tentando estabelecer a máxima
urgência na tramitação do proje-
to. Posso garantir que do ponto
de vista dos parlamentares, hou-
ve uma aceitação muito boa. Nós
temos confiança de que o Con-
gresso, que sempre tem apoia-
do as nossas iniciativas, dessa
vez também apoiará e entende-
rá a importância do regime de
urgência. Toda a educação pro-
fissional-tecnológica, com a ex-
pansão das escolas e o abaste-
cimento de técnicos e professo-
res, a ampliação dos novos
campi das Universidades, os
elementos do Reuni, que vão
refletir em cada região do país,
praticamente dobrando o núme-
ro de matrículas do sistema fe-
deral de educação superior e de
educação tecnológica, depen-
de da rapidez do Congresso.
Eles têm sido absolutamente
corretos conosco. Inclusive aque-
la autorização para provimento
de novos cargos nas Universida-
des, no final do ano passado, só foi
possível porque o Projeto de Lei
que dava origem a essa possibi-
lidade foi aprovado em tempo re-
corde pelo Congresso. Isso mos-
tra que a expansão da educação
superior e profissional-tecnológi-
ca não é somente uma meta do
governo, é uma meta do Estado.
Hoje, a educação é um dos pon-
tos de convergência de todas as
linhas partidárias e ideológicas.

Como serão distribuídas es-
sas vagas, em relação aos Es-
tados brasileiros?

- Cada Universidade federal
pôde prever e planejar seu cres-
cimento com muita autonomia,
tendo como balizamento a idéia
de ter 20% a mais de recursos -
financeiros e humanos. Só que
essa mesma regra que determi-
nou 20% para todas, fez uma
"excepcionaiização" para as
pequenas Universidades. Aque-
las com menos de mil professo-
res, que compõem aproximada-
mente um terço do sistema, pu-
deram crescer mais, indo até o
limite de 50% para aquelas real-
mente pequenas, com cerca de

100 professores. Quanto menor
a instituição, e as pequenas em
geral se encontram nas regiões
mais distantes dos grandes cen-
tros, mais se podia crescer, exa-
tamente para que se possa inte-
riorizar a educação superior no
país. Com esse crescimento, o
sistema tende a ficar mais homo-
gêneo. Ele ainda não é, nem em
qualidade e nem em número, mas
nós queremos torná-lo mais ho-
mogêneo nos dois quesitos, num
sistema onde todos crescem em
número e em qualidades.

Com esse aumento de vagas
não é possível uma dispersão
de candidatos fazendo com que
não necessariamente os me-
lhores sejam aprovado?

- Essa é uma preocupação legí-
tima, mas vamos olhar o atual
cenário brasileiro. Somos um
país hoje em franco crescimen-
to, com taxas anuais de 5%, e a
primeira conseqüência que isso
gera é a falta de recursos huma-
nos qualificados. Nós vamos co-
meçar a ter uma pressão muito
grande por mais profissionais-e
mais qualificados. O Brasil for-
ma hoje mais de dez mil douto-
res e 35 mil mestres por ano.
Obviamente, não é o nosso inte-
resse que todos eles se dirijam à
docência ou à pesquisa acadê-
mica. É importante que parte
deles caminhe na direção das
indústrias. Mas uma parte dele
vai para o mundo acadêmico.

Mas há candidatos suficiente-
mente qualificados mesmo nas
Universidades do interior?

- Com certeza, isso já está acon-
tecendo. No campus de Bragan-
ça, que fica a 300 quilômetros de
Belém do Pará, o que observa-
mos nos concursos é basica-
mente a aprovação de docentes
corn doutorado, altamente qua-
lificados, permitindo que num
curto prazo já tenha se instalado
um curso de doutorado avaliado
positivamente pela Capes neste
campus. Nós estamos falando
de uma interiorização com muita
qualidade. E como o número de

vagas é grande, permite-se que
uma instituição, num campus no
interior do Pará, possa abrir três
ou quatro vagas na mesma área,
permitindo que um pesquisador
chegue àquele campus junta-
mente com mais dois ou três
colegas, todos com formação de
doutor, e um dando garantia ao
outro de que eles terão um am-
biente acadêmico com máxima
qualidade. Se você abre um con-
curso isoladamente, mesmo que
eventualmente um doutor quei-
ra ir, se ele ficar isolado, a chance
de ele sobreviver academica-
mente é baixa. Não se faz ciên-
cia isoladamente, é preciso ter
um grupo de pesquisa.

Uma proposta apresentada
pela SBPC ao MEC em 2007,
como forma de evitar a disper-
são de talentos e recursos,
seria a realização de concur-
sos nacionais. O MEC trabalha
com essa idéia?

- Nós queremos fazer isso. A
idéia é se fazer em duas áreas,
física e química, como progra-
ma-piloto, dois grandes concur-
sos nacionais, aonde todos os
candidatos do país se escrevem
e as instituições federais se ha-
bilitam com as vagas que preci-
sam. Elas têm a opção de se
definir por qualquer candidato
que foi aprovado, da mesma for-
ma que o candidato aprovado
nesse concurso nacional, colo-
cado numa ordem pela sua clas-
sificação no concurso, aceita ou
não os convites que forem feitos
pelas instituições associadas.

Por que Física e Química?

- Porque temos hoje nessas áre-
as uma grande riqueza, uma
abundância de profissionais com
doutorado, ou com pós-doutora-
do, e vários deles vindo recente-
mente do exterior, e que poderi-
am se habilitar a fazer esse con-
curso nacional. Nós já discuti-
mos com o Ministério do Plane-
jamento e o projeto piloto foi vis-
to com bons olhos. Nós só não
estamos fazendo isso imediata-
mente por absoluta falta de fôle-
go, porque os acontecimentos
recentes implicam uma dedica-
ção que está no nosso limite,
mas certamente a idéia é muito
boa e nós queremos levá-la adi-
ante. Como agora vamos entrar
num período sem concursos, por
causa da Lei Eleitoral, teremos
tempo para amadurecer a idéia
e fazê-la adequadamente, to-
mando os cuidados necessári-
os. Não gostaríamos, por exem-
plo, de criar estímulos para que
doutores que foram para as regi-
ões mais remotas, enxerguem
essa possibilidade como uma
forma de migrar para os grandes
centros urbanos. Provavelmen-
te, num primeiro momento, nós
faríamos um concurso nacional
somente para os campi e não
para as sedes das Universida-
des. Mas estas ainda são idéias
que estão sendo debatidas com
os reitores e a Capes.
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