
Mas o Estado de São Paulo tem apenas 14% dosmais bem avaliados cursos do Brasil
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CORRETORES NO LOCAL

(11) 3066-1000

Estrada da Mina, 1.800 - Itupeva
Acesso pelo km 59 da Rod. dos Bandeirantes e km 61 da Rod. Anhanguera

A N T E C I P E - S E  A O  L A N Ç A M E N T O  -  I T U P E VA

MUITO VERDE, AR PURO, O ENCANTO DA NATUREZA
E O LAZER DE UM CLUBE QUE VOCÊ SEMPRE DESEJOU.

DEPOIS DO  SUCESSO DO IBI ARAM RESIDENCIAL 1, VEM AÍ SUA NOVA OPORTUNIDADE PARA VIVER E INVESTIR.

Realização: Futuras Vendas:

LAZER COMPLETO E MUITA SEGURANÇA
CLUBE • LAGO • QUADRA DE TÊNIS

• MINICAMPODE FUTEBOL • PORTARIA 24 HORAS • E MUITOMAIS

FOTODO LOCAL

FOTO DO LOCAL
PERSPECTIVA ARTÍSTICA DOCLUBE
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LOTEAMENTO FECHADO DE ALTO PADRÃO
TERRENOS DE 360 A 1.000 M2

Aomesmo tempo em que abri-
gaamelhorescoladeEngenha-
riadoPaís,oEstadodeSãoPau-
lo respondeporapenas 14%dos
cursos da área avaliados como
bonsouótimosnoExameNacio-
naldeDesempenhodoEstudan-
te (Enade) de 2008. Os dados,
divulgadosontempeloMinisté-
rio da Educação, apontam que,
dos 210 cursos de Engenharia
no País com conceitos máxi-
mos, 30 estão no Estado.

Nacapital, quatro estãones-
se grupo de excelência e só um
comnota5–odeEngenhariade
Materiais da Universidade
PresbiterianaMackenzie.
Dos 881 cursos doBrasil que

receberamconceito, odeEnge-
nharia Eletrônica do Instituto
Tecnológico de Aeronáutica
(ITA), em São José dos Cam-
pos, obteve 485 pontos de 500
possíveis e se posicionou como
omelhor do País. O ITA obteve

conceito máximo em três cur-
sos.Das30melhoresescolasde
Engenharia do Estado, metade
é da Universidade Estadual
Paulista (Unesp). USP e Uni-
camp, outras instituições esta-
duaiscomensinodeexcelência,
nunca participaramdoEnade.
O coordenador de Engenha-

ria Eletrônica do ITA, Karl
HeinzKienitz,creditaobomde-
sempenhoàflexibilidadedains-
tituição, que permite atualiza-

ções anuais nos currículos das
disciplinas. “Numa universida-
de isso já é mais complicado.
Aqui, comotemoscincocursos,
conseguimos fazer isso.” Para
Kienitz, omérito é tambémdos
alunos, quepassampor seleção
rigorosapara ingressar no cur-
so.Emmédia, formam-se30en-
genheiros eletrônicos por ano.
A excelência do ITA, entre-

tanto, se dilui nos números ge-
rais de São Paulo. Dos 246 cur-

sos de Engenharia do Estado
que receberam conceito, 35%
obtiveram as piores notas (1 e
2). Quatro instituições de ensi-
no superior tiveram cursos de
Engenharia com o pior concei-
to possível (nota 1), todas no in-
terior: UniSantos, Unip (câm-
pus Sorocaba), Universidade
de Guarulhos (UnG) e Centro
Universitário Nossa Senhora
doPatrocínio,deSalto.Asduas
primeiras informaram que não

se manifestariam sobre os re-
sultados antes de terem acesso
aos dados oficiais. A UnG e o
CentroUniversitárioNossaSe-
nhoradoPatrocínionãorespon-
deramà reportagem.
O vice-reitor acadêmico da

UnG,CarlosAlbertoVicchiatti,
porém, referindo-se ao Índice
Geral de Cursos da instituição,
indicadordequalidadegeraldi-
vulgado na segunda-feira, no
qualaUnGtambémtevequeda,
informou que não fará mudan-
ças nos cursos. “Ficamos per-
plexoscomaavaliação.”Acida-
dedoRiotem29cursosdeEnge-
nharia bem avaliados e está no
topo do ranking noBrasil. ●
DANIELGONZALEZ, FÁBIOMAZZITELLI E

NAIANA OSCAR
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SEXTA-FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 2009 VIDA& A19
O ESTADO DE S. PAULO VIDA& A19

Text Box

Text Box
          Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 set. 2009, Primeiro Caderno, online.




