PUCRS

Estímulo para formar
novos pesquisadores
Os alunos contam com um avançado
parque tecnológico para desenvolver
PUC MINAS Aliar
tradição e modernidade
é um dos compromissos
da instituição, fundada
em 1958. "Os projetos
pedagógicos de todos
os cursos são renovados
a cada três anos",
afirma Maria Inês
Martins, pró-reitora de
graduação. "Seguimos
as orientações do
MEC e fazemos um
alinhamento contínuo
com o mercado de
trabalho, respeitando
nossa missão
humanista". Os quase
2,4 mil professores e 60
mil alunos da graduação
e da pós-graduação
se dividem em nove
campi. A instituição
conta com 156 grupos e
356 linhas de pesquisa,
com destaque para os
estudos relacionados a
fontes alternativas de
geração de energia.

PUCPR 0 foco na
educação teórica e
humanista ganhou,
recentemente, um
reforço na sua interação
com o mercado. Em
2009, foi inaugurado o
PUCPR Tecnoparque,
que já conta com dez
empresas. A novidade
possibilitará a pesquisa
em conjunto da
universidade - que
tem 50 anos - com
as empresas, além de
abrir oportunidades de
estágio para os alunos.
"A qualidade dos nossos
formandos e a boa
aceitação no mercado se
tornaram um atrativo
para a vinda das
empresas", diz Robert
Burnett, pró-reitor de
graduação.

pesquisas de ponta
Fundada em 1948, a PUCRS prima pela excelência dentro e fora da sala de aula. Uma de
suas iniciativas de maior sucesso é o Tecnopuc.
Trata-se de um parque científico e tecnológico
construído dentro da universidade no qual mais
de 40 empresas desenvolvem pesquisas e trocam experiências com alunos e professores. O
projeto, que existe há dez anos, é um dos principais poios de alta tecnologia do país. Empresas
como Dell, HP, Microsoft, Radiopharmacus e
Petrobras fazem parte dele. "Essa comunidade de inovação aproxima a universidade das
empresas e do governo e ajuda o aluno, que,
além da teoria, tem a oportunidade de vivenciar
a prática com a mais alta tecnologia", afirma
Joaquim Clotet, reitor da instituição. O projeto
envolve cerca de 2 mil alunos por ano de vários
cursos, que, além de realizar pesquisas para
enriquecer seu aprendizado, recebem uma
ajuda financeira para pagar seus estudos. A
excelência da PUCRS na área de tecnologia já
permitiu até que projetos executados pelos
alunos ganhassem patente. A mais nova foi
conquistada pela área de engenharia num
projeto que elimina interferências na TV digital.
A patente foi adquirida na Coreia do Sul e nos
Estados Unidos.
A escola - que reúne cerca de 30 mil alunos
na graduação e na pós - também comemora
a aprovação, pelos ministérios da Ciência e
Tecnologia e da Saúde, da criação do Instituto
do Cérebro do Rio Grande do Sul, o que deve
ocorrer em 2010. "O local realizará pesquisas
em neurociência. O aluno poderá participar
juntamente com pesquisadores reconhecidos
dentro e fora do país. É uma troca de informações enriquecedora", afirma Clotet.
Para manter a excelência, a universidade
conta com um corpo docente qualificado. São
mais de 1,5 mil professores, sendo 98% mestres
ou doutores. Segundo o reitor, a instituição é
uma prova de que ensino e pesquisa quando andam juntos dão ótimos resultados, tanto para
o aluno quanto para a escola. "Incentivamos
todos a participar dos projetos em andamento.
Afinal, formar alunos bem capacitados é o
nosso maior patrimônio", finaliza Clotet.

USP

Excelência em ensino,
pesquisa e extensão
Criada em 1934, a USP consolidou-se
como a melhor universidade brasileira

Foto

Aos 75 anos e presente em seis cidades
paulistas além da capital, a USP tem números que impressionam. São mais de 80 mil
alunos na graduação, 21 mil na pós-graduação, 5350 docentes, mais de 200 cursos de
graduação e 225 programas de mestrado
e doutorado. Tudo isso faz da instituição
uma das melhores do país e da América Latina, constantemente citada por rankings
estrangeiros, como o Webometrics Ranking
Web for World Universities, do Ministério
da Educação da Espanha, em que ocupa a
38 posição em 2009, e TheTimes Higher
Education (175° lugar, em 2008), do jornal
inglês The Times. "A USP se destaca pela
alta produção de conhecimento em todas
as áreas. Isso a identifica como uma escola
de classe internacional, mérito reconhecido pela sua presença nesses indicadores",
explica Selma Garrido Pimenta, pró-reitora
de graduação.
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UNESP Criada em 1976, a Unesp reúne 33 mil alunos na graduação e
mais 13 mil na pós-graduação em suas 32 unidades espalhadas por 23
cidades do estado de São Paulo. A universidade aposta na qualidade
de seu corpo docente, formado por mais de 3 mil professores. Para
isso, há cerca de três anos criou o Núcleo de Estudos e Práticas
Pedagógicas, que tem como objetivo organizar oficinas sobre
assuntos gerais e específicos para complementar a formação
0 cuidado em manter a qualidade do enpedagógica de seu corpo docente. Além disso, cada unidade de
sino começa já no vestibular, preparado de
ensino também possui atividades que visam a discutir as pedagogias maneira a captar vestibulandos de alto nível.
aplicadas dentro de sala de aula. "Assim, estamos enfocando não só
"Queremos o aluno interessado em buscar
o que ensinar, mas também como ensinar", afirma Sheila Zambello
conhecimento e que tenha uma postura
de Pinho, pró-reitora de graduação. Se a atualização pedagógica é
crítica diante do que aprende", diz a prófeita pelo núcleo, já a atualização de conteúdo é realizada com as
reitora. Outra área na qual a instituição está
pesquisas comandadas pelos docentes. "Esse trabalho se reflete na
qualidade de ensino levada aos alunos, que tem em sala um professor investindo atualmente é a que ela chama
capacitado e pronto para transmitir seus conhecimentos de forma
de internacionalização da graduação. Isso
clara e abrangente", diz a pró-reitora.
significa dar cada vez mais suporte aos alunos para que eles possam cursar parte da
graduação no exterior, fazer estágios em
UFRGS A UFRGS apoia-se no pilar ensino-pesquisa-extensão para instituições estrangeiras e incentivar a vinda
de estudantes de fora para a escola e a realiestar entre as melhores escolas do país. De acordo com Carlos
zação de pesquisas em conjunto. "Essa é uma
Alexandre Netto, reitor da UFRGS, essa integração começa
com a participação dos alunos nos grupos de pesquisa por meio
oportunidade para o estudante vivenciar a
da iniciação científica. "Eles têm a oportunidade de trabalhar
cultura de outro país e fazer um intercâmdiretamente com a pós-graduação. Temos 15% dos estudantes
bio de informações e conhecimento que vai
envolvidos em 200 grupos de pesquisas", diz o reitor.
ajudá-lo no futuro", diz Selma Garrido.

O aluno também tem a chance de participar de estágios
acadêmicos. "Trouxemos isso para o currículo para proporcionar
vivência profissional enquanto ele ainda está na faculdade",
afirma. Esses estágios são realizados dentro da própria
universidade em unidades de apoio e atendimento. Um exemplo
são os cursos da área da saúde, em que os estudantes mesclam as
aulas em classe com estágios no Hospital de Clínicas da UFRGS.
Também fazem atendimentos primários à população em unidades
básicas de saúde. Fundada em 1934, a UFRGS conta com 24,7 mil
alunos na graduação e 8,4 mil na pós. O corpo docente é formado
por 2,1 mil professores, 77% com título de doutor.

Além do ensino, a pesquisa e a extensão
também têm destaque. A USP é responsável por 28% da produção científica nacional, tratando de temas tão diversificados quanto biocombustíveis, TV digital e
células-tronco. Em relação à extensão, só
na área de cultura, por exemplo, são quatro
museus, um cinema e a Estação Ciência,
entre outros espaços.

PUC-SP Os alunos dos cursos da área de Administração e Negócios
da PUC-SP recebem, já na graduação, um direcionamento para
pesquisa. A faculdade também mantém parcerias com empresas que
oferecem estágios. "Só dessa forma é possível aplicar os conceitos
e conhecimentos adquiridos em sala de aula", afirma Juarez
Torino Belli, diretor da Faculdade de Economia e Administração.
Os estudantes são ainda incentivados a participar da PUC Júnior
Consultoria, onde prestam serviço para micro e pequenas empresas.
UFPE A universidade valoriza tanto o conhecimento acadêmico
como a experiência prática. "A questão do saber deve andar de mãos
dadas com o fazer. Temos professores que trazem a experiência do
mercado para a sala de aula, o que é muito importante na área de
administração e negócios", afirma Sergio Alves, diretor do Centro
de Ciências Sociais Aplicadas da UFPE. O departamento conta
também com a A.C.E Consultoria, que atende empresários da região
e é bicampeã do Programa Pernambucano de Qualidade (Propeq) na
categoria Compromisso com a Excelência.

UPF Os cursos de Agronomia e Medicina Veterinária são calcados
em forte base teórica, sem deixar de lado a prática. "Um terço da
formação oferecida é composto de atividades práticas", diz Hélio
Castro Rocha, coordenador do curso de Agronomia. Para isso,
as graduações contam com uma f azenda-escola. "É um grande
laboratório a céu aberto", afirma o professor. Os estudantes têm
ainda uma área experimental de 32 hectares onde são desenvolvidas
pesquisas com os professores e os alunos de mestrado e doutorado.
UFV O Centro de Ciências Agrárias (CCA) tem grande tradição no
ensino: o curso de Agronomia existe há 81 anos, e a escola orgulhase de ter criado a primeira pós-graduação em Ciências Agrárias
no Brasil. Para manter a qualidade, ela aposta na atualização dos
conteúdos. "Estamos sempre antecipando as novidades. Seja por
meio de inovações nas disciplinas, seja pelos projetos de pesquisa.
E isso só é possível porque temos um corpo docente sintonizado
com o que acontece no mundo", afirma Sergio Hermínio
Brommonschenkel, diretor do CCA.

PUC-CAMPINAS O Centro de Ciências da Vida (CCV), onde são
oferecidos os cursos da área de saúde, conta com 33 laboratórios,
farmácia-escola, ambulatórios e clínicas de fonoaudiologia,
odontologia, fisioterapia e terapia ocupacional. No mesmo campus,
está o Hospital e Maternidade Celso Pierro, que atende 450 mil
pacientes por ano. "Por ser uma região carente, nosso hospital e os
serviços são muito disputados. Isso permite aos alunos desenvolver
uma prática incrível", diz José Camargo, diretor adjunto do CCV.
USP Além do privilégio de contar com o Hospital das Clínicas
de São Paulo, o maior complexo hospitalar da América Latina,
os estudantes são incentivados, desde cedo, a se envolver com
pesquisa. "Estamos numa universidade de ponta, que lidera
pesquisas e produz conhecimento que são testados nos pacientes
o tempo todo. A vivência no hospital e a oportunidade de
participar desses projetos são a melhor forma de aplicar a prática
nos estudos", declara Marcos Boulos, diretor da Faculdade de
Medicina da USP.

PUC-RIO A concentração de cursos em um único campus facilita
a integração entre os alunos e os professores, o que promove
também o envolvimento dos estudantes em atividades de
pesquisa. "Os alunos participam ativamente dos projetos dos
professores", diz Maria Rita Salomão, coordenadora do curso
de Pedagogia. A adesão aos programas de iniciação científica é
grande. No curso de História, por exemplo, 39 alunos
participam do Programa Institucional de Iniciação Científica
doCNPq(Pibic).
UnB O professor Estevão Chaves de Rezende Martins se orgulha
ao falar do Instituto de Ciências Humanas, do qual é diretor.
"Temos 200 professores, e apenas dois não têm dedicação
integral. Além disso, a maioria possui título de doutor." Outro
pilar para manter a excelência é a participação dos alunos
em pesquisas. "E não nos restringimos à universidade. Um
elemento fundamental é que os professores buscam parcerias
com instituições públicas de Brasília para enriquecer esse
conhecimento", conta Estevão Martins.

METODISTA O corpo docente, formado por 120 professores, combina
experiência de mercado e acadêmica. "Cada um sabe da importância
de seu conhecimento para a formação do estudante e sabe também
que um perfil é complementar ao outro", diz Paulo Rogério
Tarsitano, diretor do Departamento de Comunicação. As empresas
juniores, antes separadas por habilitação, hoje estão reunidas numa
agência integrada, o que permite que estudantes de diferentes
cursos trabalhem juntos. "Eles passam a entender melhor cada uma
dessas habilitações e a respeitar mais o outro profissional."
USP Integração com inovação e novos conhecimentos é um dos
objetivos da Escola de Comunicação e Artes (ECA). Essa
interface ocorre por meio do próprio projeto pedagógico, aberto
a novidades, e de intercâmbios e troca de informações com
universidades estrangeiras, o que envolve tanto os docentes
como os discentes. A formação crítica também é muito valorizada.
"0 aluno de Jornalismo, por exemplo, não pode ser apenas um
reprodutor de conhecimento. Ele precisa ter capacidade de
análise e formar uma opinião crítica", diz Mauro Wilton de
Sousa, diretor da ECA.

BELAS ARTES Integração entre os diferentes cursos é palavrachave no Belas Artes. A escola inaugurou, há dois anos, um
prédio de cinco andares dedicado aos cursos de Design nas suas
diversas habilitações, permitindo maior compartilhamento
dos laboratórios. "Um aluno de Moda pode criar modelos na
marcenaria do curso de Design de Interiores", exemplifica Sérgio
D'Oliveira Casa Nova, coordenador dos cursos de Design Gráfico
e Industrial. Os cursos contam ainda com a disciplina mercado de
trabalho, que leva profissionais à sala de aula para conversar com
os estudantes.

UFRJ Contar com um ateliê universitário é o principal diferencial do
Centro de Letras e Artes (CLA), utilizado pelos alunos de Arquitetura
e Urbanismo e da Escola de Belas Artes. "Nos laboratórios do
ateliê, os estudantes experimentam a prática da profissão e ainda
se relacionam com os alunos da pós-graduação. Essa integração,
inclusive, é incentivada pela escola", afirma Léo Affonso de Morais
Soares, diretor do CLA. Os graduandos também usam o local para
a realização de projetos sob encomenda. É o caso, por exemplo, do
projeto de reforma do hospital universitário, idealizado pelos alunos
de Arquitetura e Urbanismo.

PUCRS A Faculdade de Informática oferece conexão sem fio à
internet a todos os alunos e possui 900 computadores - todos
com processadores modernos e a maioria com tela LCD. Os alunos
contam também com um grande parque tecnológico, o Tecnopuc
(veja mais dados na pág. 19). A proximidade entre a universidade e
o mercado reflete-se no perfil dos professores. Dos 54 docentes, 15
são diretores de empresa. Há ainda a preocupação de que os alunos
convivam com estudantes de outras áreas. "Hoje, todo mundo
utiliza tecnologia, e eles precisam usar uma linguagem que todos
entendam", diz Avelino Francisco Zorzo, diretor da faculdade.
UNICAMP Um dos pontos fortes do Instituto de Matemática,
Estatística e Computação Científica (IMECC) é o incentivo para
que os graduandos se envolvam em uma das mais de 30 linhas
de pesquisas que lá são desenvolvidas. "A partir do 2° ano, eles
já podem participar dos projetos de iniciação científica", afirma
Antonio Carlos Gilli Martins, coordenador da graduação do IMECC.
Os estudantes têm a possibilidade, ainda, de vivenciar a profissão por
meio da Consultoria, Projetos e Estudos em Computação (Conpec),
a empresa júnior do Instituto de Computação que produz softwares
para a universidade e para as companhias da região de Campinas.

PUCRS Os estudantes de Engenharia recebem forte formação
humanística. "É fundamental o desenvolvimento de competências
e habilidades gerenciais e comportamentais, que serão traduzidas
em saber comunicar-se melhor, tomar decisões e agir eticamente",
afirma Maria Cristina Felippetto de Castro, diretora da Faculdade
de Engenharia. Para isso, os alunos precisam cumprir, ao longo
da graduação, 120 horas de atividades complementares, que
incluem apresentação de trabalhos em congressos, monitoria em
disciplinas e ações comunitárias, entre outras.
USP A Escola Politécnica incentiva os futuros engenheiros a
enriquecer seu conhecimento com atividades práticas. Isso já começa
com os próprios professores, que possuem uma licença especial
para realizar projetos encomendados por grandes indústrias, com a
participação de alunos. "Dessa forma, interagimos com a sociedade,
enxergando seus problemas e propondo melhorias", afirma Ivan
Gilberto Sandoval Falleiros, diretor da Escola Politécnica. Além
de poderem participar de projetos de iniciação científica, os
alunos são obrigados a cumprir extensa carga horária de estágios,
supervisionados pelos professores.

CONFIRA 05 RESULTADOS DA 19 AVALIAÇÃO
DO GUIA DO ESTUDANTE, QUE APONTOU
AS 570 INSTITUIÇÕES QUE OFERECEM OS 3.551
MELHORES CURSOS SUPERIORES DO BRASIL
a

Com o objetivo de apresentar as escolas que oferecem as
melhores graduações do pais, em 116 áreas, de Administração a
Zootecnia, a tradicional avaliação de cursos superiores do GUIA
DO ESTUDANTE chega a sua 19 edição. E cada vez mais ela
se faz necessária. Atualmente, o vestibulando tem à disposição
1.991 instituições, que oferecem mais de 24 mil cursos - nesse
mar de oferta, como escolher uma escola de qualidade?
Em 2009, 3.551 cursos superiores receberam estrelas: 1.999
foram considerados bons (três estrelas); 1.148, muito bons
(quatro estrelas); e 404, excelentes (cinco estrelas). Esse conjunto, que representa o que há de melhor no ensino superior
brasileiro, corresponde a 37,9% dos 9.371 cursos que foram
avaliados. Eles são oferecidos por 570 das 1.332 instituições
consideradas na pesquisa.
Quase 70% dos cursos estrelados encontram-se nas regiões
Sudeste e Sul, sobretudo em São Paulo (23,9%), Rio Grande do
Sul (11,7%) e Minas Gerais (9,2%). Em relação à dependência
administrativa, eles distribuem-se igualmente (50%) entre as
redes privadas e públicas.
A partir das próximas páginas, você encontra a relação dos
cursos excelentes, muito bons e bons das 115 áreas que tiveram cursos estrelados (Engenharia de Energia foi avaliada,
mas não estrelada). E na página 122 tem início a relação das
570 escolas com seus respectivos cursos estrelados.
a

Fonte: Guia do Estudante: Melhores Universidades 2009, São Paulo, p. 16-30, 2009.

