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A favor do crescimento
O novo sistema de informações do ensino superior deve se firmar
como referência de consulta e estudo sobre a evolução da educação
Luciene Leszcsynski

Lançar mão de um banco de
dados organizado e sempre
atualizado sobre a educação
superior é uma maneira de

fomentar a discussão sobre o papel que
as instituições de ensino exercem para
o acesso e crescimento da área acadê-
mica no país. Esta base de informações
existe e está disponível por meio do
novo Sistema de Informações do Ensino
Superior Privado (Sindata).

O acesso ao banco de dados desen-
volvido pela gerência de Tecnologia de
Informação do Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabelecimentos de
Ensino Superior no Estado de São Paulo
(Semesp), e administrado pela Assessoria
Econômica do sindicato, é feito on line
pelo site www.sindata.org.br. Recheado
com números desde o ano 2000, extra-
ídos dos antigos censos do Ministério
da Educação, as informações do banco
devem estar disponíveis para consulta
nas próximas semanas, logo após a fase
de consolidação dos dados.

Com o gradativo cadastro das institui-
ções, o banco de dados deve se firmar como
uma referência de consulta e estudo sobre

a evolução da educação superior. Para ter
acesso às informações, a instituição deve
estar devidamente cadastrada no sistema
e ter preenchido os dados atuais referentes
ao estabelecimento de ensino. O cadastro
para obtenção de login e senha de acesso
deve ser solicitado pelo email sindata@
semesp.org.br. Qualquer instituição inte-
ressada pode solicitar a inscrição.

O abastecimento das informações é
feito diretamente pelas mantenedoras das
instituições. A consulta abrange o universo
das instituições do Estado de São Paulo,
mas é garantido o sigilo à mantenedora
informante, já que não há o compartilha-
mento nominal dos registros.

O novo sistema poderá ser consulta-
do partindo de diferentes recortes, como
por região, organização acadêmica,
porte institucional e natureza jurídica.
Além disso, pensando no desempenho
econômico e na saúde financeira das
instituições, o Sindata oferece uma ino-
vadora ferramenta para auxiliar a gestão
administrativa com base em indicadores
financeiros chamada dashboard. A in-
terface desenvolvida em parceria com a
TNT Technology, empresa especializa-

da em tecnologia para gestão do ensino,
disponibiliza gráficos com indicadores
comparativos do mercado.

De acordo com o presidente da TNT
Technology, Fernando Mikali, a tecnolo-
gia aplicada à gestão das instituições de
ensino começa a ser percebida como uma
importante ferramenta de informação e
estudo das tendências mercadológicas e de
desenvolvimento também da área educa-
cional. "Partindo de um diferencial compe-
titivo, a área do ensino também prima pela
qualidade e eficiência, e a tecnologia está
aí para ajudar", acredita. Ele entende que
isso é ainda algo novo, mas aposta no uso
da tecnologia para melhorar o desempenho
e ajudar a gerenciar instituições.

O diretor do Semesp, Rodrigo Capela-
to, destaca que o novo Sindata está mais
enxuto e objetivo do que a sua versão an-
terior, lançada em 2004. Ele acredita que
antigamente o volume de dados solicita-
dos era muito grande e isso desanimava
o preenchimento do cadastro.

Para Capelato, o novo sistema, além de
ajudar o planejamento da gestão institucio-
nal e operacional, vem subsidiar o sindicato
com informações que podem auxiliar
no avanço das negociações em favor do
segmento. "Teremos números completos
e análises que podem contra-argumentar
ações de regulação que não estão de acordo
com a realidade das instituições", sugere.
"Com o banco de dados temos a realidade
nas mãos. São informações relevantes
sobre as áreas de gestão acadêmica e ad-
ministrativa que permitem às instituições
realizar análises e diagnósticos setoriais,
facilitando a tomadade decisões por parte
dos mantenedores", indica o diretor.

A base do novo Sindata foi lançada em
setembro no 1° Seminário de Tecnologia
Educacional: Inovação como Solução
Estratégica, promovido pelo Semesp.
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