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Publicações voltadas ao ensino superior privado corroboram o desenvolvimento do setor  
  
Uma preocupação constante do Semesp é oferecer aos mantenedores e gestores das 
instituições de ensino superior privado estudos, pesquisas e informações precisas que possam 
orientar as suas decisões em um mercado totalmente diferenciado, especialmente neste 
momento em que o mundo se molda à pós-crise econômica. Prova disso são as Jornadas 
Regionais que, em sua sexta edição, somaram mais de mil participantes. O evento conseguiu, 
mais uma vez, aliar conhecimento especializado para lideranças do setor de diversas regiões 
ao debate sobre questões de interesse. 
 
Este ano, além do sucesso das Jornadas Regionais tivemos, em meados de junho, dois outros 
grandes exemplos deste trabalho contínuo da entidade e que merecem atenção da educação 
privada não apenas no Estado de São Paulo, mas de todo o país pela sua relevância e 
conteúdo aprofundado. Os novos produtos desenvolvidos pelo Semesp constituem-se 
ferramentas indispensáveis para o desenvolvimento e aprimoramento das instituições: o livro 
Produzindo Capital Humano - O papel do ensino superior privado como agente econômico e 
social e a Carta de Conjuntura. 
 
Foi com enorme satisfação que recebi as duas publicações pelo detalhamento das abordagens 
que ambas farão para todos os que trabalham pela educação superior no Brasil. A Carta de 
Conjuntura, uma ferramenta online mensal distribuída por e-mail aos mantenedores filiados, 
conseguiu, pela primeira vez, identificar o conceito que o nosso segmento desfruta na opinião 
pública, tendo como referência o que a imprensa publica, a partir das notícias reunidas no 
clipping produzido diariamente pelo Semesp. 
 
Os resultados desta ferramenta já começam a ter os primeiros frutos colhidos, já que, com as 
análises precisas deste documento na identificação de tendências positivas e negativas da 
mídia, é possível o desenvolvimento de ações mais planejadas de comunicação por parte do 
Semesp e das próprias mantenedoras, em defesa de interesses diretos e da própria educação 
superior. 
 
Merece igual atenção dos gestores o livro Produzindo Capital Humano. A partir das 
apresentações realizadas durante o principal encontro de mantenedores e gestores de 
instituições de ensino superior do Brasil em 2009 - o Fórum Nacional do Ensino Superior 
Particular Brasileiro (Fnesp) - os jornalistas Klaus Kleber e Leonardo Trevisan, este o 
responsável pela análise e edição da Carta de Conjuntura, compuseram um amplo painel sobre 
a inserção do ensino superior privado na economia nacional. Além da análise do pensamento 
dos renomados especialistas participantes, o livro aponta, ainda, os desafios a serem 
superados para impulsionar o acesso à educação superior no país. 
 
Como é de conhecimento do setor, o "nosso capital humano" é hoje responsável pela expansão 
e aperfeiçoamento da educação universitária, respondendo por 75% das matrículas de 
graduação no país e contribuindo para a formação da mão de obra qualificada. Presente em 
mais de 900 municípios brasileiros, é notória e fundamental a participação cada vez mais 
expressiva do ensino superior privado no desenvolvimento econômico e social brasileiro. 
 
Por este motivo, o grande valor dos dois lançamentos do Semesp como instrumentos capazes 
de contribuir para o aperfeiçoamento das instituições e de qualificar perante a sociedade 
brasileira a importância da contribuição do setor do ensino superior privado para a 
democratização da educação superior no país. 
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