
A expansão das escolas e facul-
dades técnicas é uma bandeira
tanto do governo federal quan-
to do Estado de São Paulo.

Hoje, há 255 centros de edu-
cação profissional e tecnológi-
ca na rede federal e outros 99
estão em construção. Até

2002, eram apenas 140. O nú-
mero de alunos passou de 160
mil vagas para 235 mil.

No Estado de São Paulo, a
expansão também foi grande.
Há 49 Fatecs – e mais 3 devem
ser entregues. Até o final de
2006, eram só 26. Nas Escolas
Técnicas Federais (Etecs), o
número de matriculados su-
biu de 77 mil alunos em 2006
para 180 mil este ano.

VESTIBULAR
Unesp tem 9 mil
inscritos em prova
Única universidade pública do
Estado de São Paulo a oferecer
um vestibular no meio do ano, a
Universidade Estadual Paulista
(Unesp) registrou um total de
9.029 inscritos para o seu Vesti-
bular Meio de Ano 2010, a ser
realizado em junho e julho pró-
ximos, com uma relação de 16,4
candidatos por vaga. Os núme-
ros dessa avaliação ultrapassam
em 30% o Vestibular Meio de
Ano 2009, que registrou 7.939
inscrições e uma relação candi-
dato/vaga de 12,6. A lista com-
pleta de inscritos por curso está
disponível na internet, nos en-

dereços eletrônicos unesp.br e
vunesp.com.br.

GREVE NA USP
Reitoria consegue
reintegração de posse
A reitoria da Universidade de
São Paulo (USP) conseguiu on-
tem na Justiça um mandado de
reintegração de posse dos pré-
dios bloqueados por funcioná-
rios em greve. Membros do Sin-
dicato dos Trabalhadores da
USP (Sintusp) impedem o aces-
so ao prédio principal Escola de
Comunicação e Artes (ECA)
desde o dia 6 deste mês e ao edi-
fício da reitoria desde anteon-
tem. Em comunicado, a univer-
sidade diz esperar, no entanto,

“que a desobstrução ocorra
sem a necessidade da implemen-
tação dessa medida”.

ESPAÇO
Atlantis se aposenta
após 32ª missão
O ônibus espacial Atlan-
tis (foto) retornou on-
tem à Terra, após con-
cluir a sua última via-
gem à Estação Espa-
cial Internacional
(ISS, na sigla em in-
glês), 25 anos após sua pri-
meira decolagem e com mais de
185 milhões de quilômetros per-
corridos. A nave tocou o solo às
8h48 locais (9h48 em Brasília)
no Centro Espacial Kennedy,

na Flórida. Com uma aterrissa-
gem perfeita, os seis astronau-
tas concluíram a missão de 12
dias, que deixou o terreno pre-
parado para futuras visitas à
ISS, com um novo ponto de aco-
plamento para as naves russas

Soyuz e Progress, que de-
vem substituir os ôni-

bus espaciais dos Esta-
dos Unidos. O 32.º
voo da Atlantis marca
a sua aposentadoria.

Foi a terceira das cin-
co viagens que a Nasa

programou para a sua frota
de ônibus espaciais, completa-
da pela Discovery e pela Endea-
vour, em 2010. As três naves
devem deixar de trabalhar nes-
te ano. / EFE

Veja. Resultado completo do
Saresp dos municípios
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O desempenho médio dos alu-
nos de escolas municipais em
2009 superou o da rede estadual
de São Paulo. Dados do Sistema
de Avaliação de Rendimento Es-

colar do Estado de São Paulo (Sa-
resp) das redes municipais mos-
traram que, em quase todos os
níveis de desempenho, elas tive-
ram índices superiores aos alcan-
çados nas escolas estaduais.

A única exceção é em matemá-
tica na 5.ª série, cuja porcenta-
gem de alunos com o desempe-
nho “avançado” é de 6,3% no Es-
tado e 5,8% nos municípios. Nas
demais séries, a variação ficou
entre 1 e 14 pontos porcentuais.

No total, 582.778 alunos de
532 cidades fizeram a avaliação –
82,5% dos municípios paulistas.

O resultado foi divulgado ontem
pelo governador Alberto Gold-
man (PSDB) e pelo secretário de
Educação, Paulo Renato Souza,
no Palácio dos Bandeirantes.

Segundo o professor de Educa-
ção da USP Ocimar Munhoz Ala-

varse, a diferença pode ser expli-
cada pela melhor capacidade de
atendimento em redes menores.
“Como os municípios atendem
poucos alunos, podem fazer um
atendimento diferenciado,” diz

Para Mozart Ramos, da organi-

zação Todos Pela Educação, há
municípios com ótimo desempe-
nho, que puxam a média. “Te-
mos nichos de excelente desem-
penho de um lado, situações mui-
to ruins de outro”, diz ele.

O governo não divulgou o re-
sultado de cada cidade. Na mé-
dia, matemática foi a principal
deficiência. O pior índice foi re-
gistrado na 3.ª série do ensino
médio: 44,2% tiveram desempe-
nho insuficiente na matéria.

Nas ensino fundamental, pelo
menos 64,9% dos alunos apre-
sentaram desempenho “sufi-
ciente” em português e matemá-
tica. Na 3.ª série do ensino mé-
dio, pelo menos 53,5% ficaram
com essa classificação.

Idesp. Com base nos dados do
Saresp, a secretaria calculou o
Idesp, índice que leva em conta
as notas dos alunos o fluxo. Na
8.ª série do fundamental e na 3.ª
do ensino médio, a rede munici-

pal teve melhor desempenho.
Na 4.ª série, entretanto, o índice
divulgado ontem foi inferior ao
da rede estadual. /COLABOROU
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Municipais superam
o desempenho das
estaduais em SP

● Inclui quem fez
qualificação profissional
de curta duração, ensino
médio técnico e curso
superior de tecnólogo.

* DADO NÃO DIVULGADO
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Pesquisa divulgada ontem re-
velou que, ao contrário do que
se imaginava, o impacto no em-
prego e no salário de quem cur-
sou ensino técnico é igual nas
modalidades do ensino pre-
sencial e a distância.

O estudo A Educação Profis-
sional e Você no Mercado de Tra-
balho foi conduzido pelo profes-
sor da Fundação Getúlio Vargas
Marcelo Neri para o Instituto Vo-
torantim e teve como objetivo
verificar como ficou a vida de
quem cursou – a distância ou
não – algum tipo de ensino técni-
co, seja uma qualificação profis-
sional de curta duração, ensino
de nível médio ou curso superior
para formação de tecnólogos.

Para chegar aos resultados, o
economista trabalhou com duas
bases de dados do IBGE, a Pes-
quisa Nacional por Amostra de
Domicílios (Pnad) de 2007 e a
Pesquisa Mensal de Emprego
(PME) dos últimos oito anos. Se-
gundo a Pnad, 29 milhões de pes-
soas frequentaram alguma des-
sas modalidades de curso.

“Não queríamos saber sobre a
demanda pelos cursos, mas sim
entender o impacto deles no
mercado de trabalho. Por isso,
não consideramos quem estava
fazendo o curso na época da pes-
quisa, mas somente os que já ha-
viam pelo menos passado por
um, mesmo sem ter se forma-
do”, explicou Neri.

O panorama do setor sur-
preendeu o pesquisador em rela-
ção aos cursos a distância. Neri
não imaginava que profissionais
formados nessa modalidade ti-
vessem rendimento e salário im-
pactados da mesma forma que
os oriundos do ensino presen-
cial. “Pensei que tivesse alguma

diferença entre quem faz curso a
distância, mas não houve. É uma
boa notícia.”

“O ensino técnico, sobretudo
se for de boa qualidade, propor-
ciona ao jovem altas possibilida-
des de emprego, e é ótimo que o

ensino a distância também pro-
porcione renda e salário”, disse
o supervisor nacional da Pesqui-
sa de Emprego e Desemprego do
Dieese, Sérgio Mendonça.

Para a conselheira da Associa-
ção Brasileira de Educação a Dis-
tância (Abed) Marta Maia, trata-
se de uma conquista. “Uma par-
cela da população que não tinha
acesso ao aperfeiçoamento pro-
fissional, principalmente em ci-
dades do interior do País, tem
umagrande oportunidade de me-
lhorar de vida com o ensino a dis-
tância. E, como esse ensino pro-
fissional a distância é muito re-
cente, é uma ótima notícia saber
dessa aceitação.”

Para o diretor da Associação
Brasileira dos Estudantes de En-
sino a Distância (ABE-EAD),
Leandro Chemalle, o resultado
já era previsto. Para Chemalle, a
modalidade já se provou bem-su-
cedida. “Os estudantes estão
chegando ao mercado e a socie-
dade está vendo que a qualidade
pode ser até superior que a dos
formados na modalidade presen-
cial”, afirmou. “O ensino técni-
co é profissionalizante e não há
necessidade de ser presencial.”

Desde 2008 o governo federal
oferece o programa Escola Téc-
nica Aberta do Brasil (e-Tec Bra-
sil), com 48 cursos a distância
gratuitos, com apoio de polos
presenciais em universidades e
escolas. Atualmente há 20.580
alunos cursando. Em São Paulo,
o Centro Paula Souza tem desde
2006 o Telecurso TEC, de ensi-
no profissional a distância. No
ano passado, o governo paulista
fez uma parceria com Minas Ge-
rais e Goiás, expandindo a área
de atuação do Telecurso TEC.

Turismo. Ao comparar pessoas
da mesma idade e sexo, a pesqui-
sa concluiu que as que têm for-
mação profissional concluída

têm 48,2% mais chances de en-
contrar uma ocupação profissio-
nal. A renda também foi afetada
diretamente: os salários são
12,9% mais altos para os com edu-
cação profissional.

Outro dado da pesquisa tem

relação com o grau de profissio-
nalização de algumas áreas. O se-
tor de turismo é que o tem índice
mais alto de trabalhadores com
formação técnica: 53%. Já na
área de informática é um dos
mais baixos, com apenas 12%.

Mas para quem se especializa,
não costumam faltar emprego.

Rogério Barros, de 31 anos, fez
ensino médio técnico em proces-
samento de dados e logo conse-
guiu uma vaga na área de supor-
te. Decidiu continuar investindo
na carreira e cursou Análise e De-
senvolvimento de Sistemas na
Fatec. Antes mesmo de se for-
mar, em 2008, foi chamado para
a Microsoft, onde atua como con-
sultor. “Tem muito do esforço
pessoal também, mas quase to-
dos os meus amigos da Fatec es-
tão com bons empregos”, diz.

Os Estados com maior propor-
ção de pessoas com educação
profissional são o Distrito Fede-
ral, Paraná e Rio Grande do Sul.
Os que têm menor índice são Ala-
goas, Pernambuco e Maranhão.
O rendimento de quem tem for-
mação profissional também dife-
re entre os Estados.
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A empresa British Petroleum
(BP), concessionária de uma
plataforma de petróleo que va-
za há mais de um mês no Golfo
do México, iniciou ontem nova
tentativa de frear o desastre. A
manobra, chamada de “top
kill”, pretende tampar o poço
com lama e cimento. É a primei-
ra vez que o método é aplicado
a uma profundidade de 1,5 quilô-
metro. Executivos da BP calcu-
lam que a chance de sucesso de
60% a 70%, e o presidente dos
EUA, Barack Obama, afirmou
que não havia “garantias”. Se-

gundo o porta-voz da BP, Steve
Rinehart, lama será bombeada
por horas. Autoridades esti-
mam que deve demorar dois
dias para saber se o método fun-
ciona. É possível ver imagens ao
vivo do vazamento (foto) pela
internet, em sites como o da BP
(bp.com) e da Casa Branca. / AP

Curso técnico a distância tem mesmo
impacto no salário que o presencial

Leia. Cientista se diz infectado
por vírus de computador

Lula e Serra
expandem redes
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44,2%
dos alunos do 3ª ano do
ensino médio tiveram nível
insuficiente em matemática

78,6%
dos alunos da 8ª série do ensino
fundamental tiveram nível
suficiente em português

Disputa. Rogério Barros foi chamado para trabalhar como consultor antes de se formar
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Índices são melhores
em quase todos os níveis,
indica o Sistema de
Avaliação de Rendimento
Escolar do Estado

Avaliação. Escolas municipais tiveram melhor desempenho
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Nova tentativa de deter vazamento de
petróleo no Golfo do México é iniciada

ESTADOS % DE PESSOAS
QUE FIZERAM
O CURSO

SALÁRIO
MÉDIO

Acre 25,19 R$ 989

Alagoas 7,69 R$ 580

Amapá 20,33 R$ 884

Amazonas 13,9 R$ 723

Bahia 14,04 R$ 569

Ceará 18,31 R$ 532

Distrito Federal 31,13 R$ 1.403

Espírito Santo 20,61 R$ 873

Goiás 17,93 R$ 850

Maranhão 12,641 R$ 609

Mato Grosso 15,94 R$ 837

Mato Grosso do Sul 23,69 R$ 789

Minas Gerais 19,94 R$ 789

Pará 15,64 R$ 636

Paraíba 15,72 R$ 484

Paraná 28,07 R$ 926

Pernambuco 11,31 R$ 505

Piauí 17,21 R$ 598

Rio de Janeiro 17,31 R$ 901

Rio Grande do Norte 24,84 R$ 675

Rio Grande do Sul 25,92 R$ 866

Rondônia * R$ 705

Roraima 23,63 R$ 609

Santa Catarina 18,45 R$ 1.037

São Paulo 23,23 R$ 1.003

Sergipe 21,06 R$ 610

Tocantins 19,39 R$ 740

Educação. Estudo feito pela Fundação Getúlio Vargas para o Instituto Votorantim avaliou como ficou a vida de quem cursou
algum tipo de ensino técnico. Pessoas com formação profissional têm 48% mais chances de conseguir trabalho, mostra a pesquisa
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