
CURSOS

Opinião negativa decorre da falta de informação sobre os cursos e da localização da unidade

VIDA&

Alunos sofrem preconceito na universidade

Instituição vai lançar seu primeiro mestrado
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USP Leste tenta se reinventar
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● Ciências da Atividade Física:O
profissional pode atuar em proje-
tos de educação física e esporte
em clubes, academias e hospitais

●Gerontologia: Prepara um profis-
sional para atender às demandas
assistenciais específicas de idosos
em hospitais, centros de convivên-
cia e unidades básicas de saúde

● Gestão Ambiental: Pode plane-
jar e organizar projetos ambien-
tais do setor público e privado

● Gestão de Políticas Públicas:
Formula e avalia políticas públicas

● Lazer e Turismo: Pode atuar na
animação cultural, lazer, hotelaria
e eventos

● Licenciatura em Ciências da
Natureza: Poderá lecionar ciên-
cias no ensino fundamental em
escolas públicas e privadas

● Marketing: Profissional fica apto
para trabalhar nos departamentos

de marketing de empresas

●Obstetrícia:Profissional prepara-
do para cuidar de gestantes, re-
cém-nascidos e familiares

● Sistemas da Informação:Pode
atuar em empresas do setor de
comércio, indústria e prestação de
serviços organizando dados e sis-
temas de computadores

● Têxtil e Moda:Poderá atuar em
qualquer empresa do setor

ENSINO SUPERIOR

Aos 5 anos, universidade quer ampliar cursos oferecidos e aumentar a divulgação para estudantes e empresas

Simone Iwasso
Mariana Mandelli

Após cinco anos de funciona-
mento e com as primeiras tur-
mas formadas, o câmpus da zo-
naleste daUniversidadedeSão
Paulo (USP), chamado tam-
bém de Escola de Artes, Ciên-
cias e Humanidades (EACH),
vai revisar e ampliar seus cur-
sos, aumentando a divulgação
para estudantes e empregado-
res. A ideia do novo diretor da
unidade, Jorge Boueri, é reava-
liar a proposta inicial de cada
um dos cursos, o que inclui con-
teúdo,infraestrutura,emprega-
bilidade e até mesmo o nome.

Criada para democratizar o
acesso à USP e ampliar as rela-
ções da universidade com seu
entorno, a unidade vive um pa-
radoxo desde sua instalação.
Elainovoucomsucessonaspro-
postas pedagógicas, inspiran-
dooutrasnovasinstituiçõespú-
blicas, e apresenta baixo índice
de evasão. No entanto, ainda
tem procurarelativamente bai-
xa de candidatos, seus cursos
são desconhecidos por boa par-
tedapopulaçãoeháumadificul-
dade em inserir os formados
em algumas áreas no mercado.

“Estamos pensando não só
na ampliação dos cursos, mas
na reavaliação dos que já exis-
tem. Vamos entrar em um pro-
cessodeautoavaliação”,afirma
Boueri. O exemplo para a mu-
dançaserá,segundoodiretor,o
processopeloqualpassouocur-
so de Tecnologia Têxtil e da In-
dumentária,que mudouseuno-
me para Têxtil e Moda. “Houve
uma adequação da proposta ao
momento da sociedade. O cur-
so foi modificado e o horário
adaptado por causa dos está-
gios. Com isso, a relação candi-
dato/vaga passou de 6 para 12.”

PROCURA
A relação de candidato por va-
ga desse curso é uma das mais
altas dos dez oferecidos na uni-
dade – todos eles são novos no
mercado, já que o regulamento
da USP não permite que haja o
mesmo curso em mais de uma
unidade na mesma cidade.

A graduação em Ciências da
Natureza, por exemplo, es-
treou com 2 candidatos por va-
ga e, no ano passado, tinha 3.
Em Gerontologia, em 2009, fo-
ram 4 candidatos por vaga; La-
zer e Turismo tinha 6; Ciências
da Atividade Física, 4,4 alunos/
vaga; Marketing, 10; Gestão de
Políticas Públicas, 5,9.

Professoresdaunidadeacre-
ditam que depois do lançamen-
to faltou investimento da pró-
pria USP na consolidação do
câmpus. Muitos avaliam inter-
namente que a ex-reitora Suely
Vilela deu pouca atenção à uni-
dade da zona leste durante sua
gestão. Com isso, a construção
de prédios e os projetos atrasa-
ram. E, com eles, a divulgação
dos cursos ficou a desejar.

“Acredito no potencial desta
unidade, que está localizada em

uma região muito carente e po-
bre. O que falta é criarem novos
cursos e aumentarem a inser-
ção na comunidade”, avalia Pa-
dre Ticão, líder comunitário na

região e responsável pela Paró-
quia São Francisco de Assis.
Em reuniões com a direção do
câmpus, ele defende a criação
deumcursodeInformática.Es-

se é também o curso mais pedi-
do em pesquisa feita com estu-
dantes do ensino médio antes
da definição do que seria ofere-
cido na USP da zona leste. “Os
alunos querem cursos mais tra-
dicionais, apesar de eu acredi-
tarqueos oferecidosatendema
nichos do mercado.”

Outra briga do padre é a vol-
ta do cursinho comunitário,
que foi oferecido em 2005 e de-
pois suspenso. “No primeiro
ano, teve mais alunos da região
aprovados. Agora, o índice está
emtornode30%,maisbaixo.Só
com cursinhos eles podem ter
maischance”,diz.“Comocursi-
nho, além de os estudantes da

região aumentarem suas chan-
cesdeseremaprovados,elespo-
dem ter mais informação sobre
as graduações.” O diretor da
unidadeafirmaqueumdospro-
jetos para este ano é justamen-
te a volta do cursinho pré-vesti-
bular.

BRIGA JUDICIAL
Outro desafio da USP da zona
leste está no curso de Obstetrí-
cia, voltado para formação de
um profissional que atenda à
mulher, em uma atuação seme-
lhante à do enfermeiro obste-
tra. Atualmente, há uma dispu-
tajurídicatravadacomoConse-
lho Regional de Enfermagem,

quenãoaceitaregistraroprofis-
sional formado no curso.

“Conseguimos liminar na
Justiça que nos garante provi-
soriamente o reconhecimento,
mas a briga continua. Há muito
desconhecimento sobre nossa
profissão”,contaMarcelRoble-
do, formado na primeira tur-
ma. Apaixonado pela profissão
e pela obstetrícia, seu desejo é
atuarnaárea–desdequesefor-
mou, não conseguiu emprego.

“Adoro a profissão, mas, se
soubessequeseriatãodifícilar-
rumar emprego, teria feito En-
fermagem e me especializado
depois ou até mesmo tentado
Medicina”, diz. Ele conta que a

maioria dos seus amigos de tur-
ma ainda não conseguiu traba-
lho na área.

Formada no ano seguinte,
Bruna Cumpri também não es-
tá trabalhando, mas se sente
maisotimista.“Aindaestoupro-
curando emprego, mas é uma
oportunidade de inserção.
Acredito que com o tempo,com
maior conhecimento do nosso
diploma, ficará mais fácil.”

O diretor da unidade reco-
nhece a dificuldade em alguns
cursos.“Temostidoalgunspro-
blemas, que serão resolvidos
com o tempo. Empregabilidade
é algo que não podemos deixar
de avaliar.” ●

Estudantes da USP da zona les-
te ouvidos pelo Estado se divi-
dem entre o orgulho, a resistên-
cia, os elogios e a preocupação
com o mercado de trabalho. Pa-
ra alguns, o preconceito inicial
diante de um curso novo parte
de estudantes de outras unida-
des da USP, que não querem
aceitá-los em aulas conjuntas.

“Ouvimos o tempo todo coi-
sasdotipo‘USPLost’e ‘masláé
USP mesmo?’”, afirma Sheyla
Pedrucci, de 25 anos, aluna de
Gestão de Políticas Públicas.
Para Douglas da Silva Junior,
de19 anos, o preconceito decor-

re da localização do câmpus.
“Falta divulgação, muita gente
não sabe que esses cursos exis-
tem”, diz o estudante de Siste-
mas da Informação.

O fato de fazerem gradua-
ções novas, baseadas em pro-
postasinovadoras, tambémdei-
xa os estudantes aflitos com as
oportunidades futuras de tra-
balho. “Dá um pouco de medo
sim, mas acredito que estou
participando da construção de
um curso e de uma nova esco-
la”, explica Gabriel Trettel Sil-
va, de 18 anos, aluno de Gestão
Ambiental.

Paraele,ostemasqueasgra-
duaçõesdocâmpusabordames-
tãoemvoga. Suacolega Débora
Tomaszewski, de 19 anos, con-
corda. Mas a aluna destaca a di-
ficuldade que os professores
ainda têm para aplicar esses te-
mas à área de cada um dos dife-
rentes cursos. “Acho que, com
o tempo, isso melhora.”

Entre os pontos negativos
do câmpus, estudantes apon-
tamaescassezdeatividadesex-
tracurriculares. “Tinha de ter
mais idiomas, esportes”, afir-
ma a aluna de Licenciatura em
Ciências da Natureza Amanda
Hora, de 21 anos.

Para outros alunos, o ciclo
básico é motivo de queixas. “É
muito diversificado e demora-
mos para ter disciplinas especí-
ficas”, diz Guilherme Pereira,
de18anos,deSistemasdeInfor-
mação. ● S.I. e M.M.

DESEJO–Para aestudantedocursodeLicenciaturaemCiênciasdaNaturezaAmandaHora, docâmpusdazona leste, faltamatividadesextracurricularesdeesportese idiomas

NOVOSDESAFIOS– Alunosemfrenteavidrocomonome da instituição

●●●A criação do primeiro curso de
pós-graduação stricto sensu na
USP da zona leste neste ano é
uma das apostas da unidade para
se consolidar, desenvolver a pes-
quisa e atrair um novo leque de
estudantes.

O curso, já autorizado pela
Capes, será um mestrado em Mo-
delagem de Sistemas Comple-
xos. “É uma nova fase para o
câmpus, um avanço que traz a
pesquisa para esta unidade da
USP”, afirma o professor Ulisses
Araújo, responsável pelo ciclo

básico da unidade. Outros seis
programas de pós-graduação
estão em planejamento nas áreas
de educação, saúde, ambiente e
estudos culturais.

“Acredito que a pós-gradua-
ção vai iniciar uma nova etapa e
atrair mais alunos”, complemen-
ta o diretor Jorge Boueri.

Seguindo o modelo das de-
mais atividades desenvolvidas na
USP Leste, será uma pós total-
mente interdisciplinar.

A proposta do câmpus – de
um ciclo básico no qual todos os

estudantes assistem a um mes-
mo conjunto de disciplinas antes
de entrarem nas especificidades
da sua própria graduação – é
uma experiência bem avaliada na
instituição.

No início do mês, a unidade
sediou um primeiro congresso
brasileiro sobre o tema, com o
objetivo de trocar experiências
pedagógicas com outras institui-
ções no País que adotam mode-
los semelhantes, como o câmpus
da Unifesp na Baixada Santista.
● S.I. e M.M.

Para professores,
faltou investimento
para consolidação
do câmpus
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