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● Credenciamento
Para iniciar as atividades, as
instituições devem solicitar
credenciamento ao MEC, fei-
to a partir da análise docu-
mental e avaliação in loco.

● Recredenciamento
Ao final de cada avaliação do
Inep, as instituições devem
solicitar a renovação do cre-
denciamento junto ao MEC.

● Autorização de
abertura de cursos
Universidades e centros uni-
versitários são instituições
autônomas e não precisam
de autorização para abrir cur-
sos (exceto de Medicina,
Odontologia, Psicologia e Di-
reito). As faculdades têm de
requerer autorização.

● Reconhecimento
Quando a primeira turma do
curso faz de 50% a 75% da
carga horária, a instituição
deve pedir o reconhecimento.

A falta de uma conduta harmôni-
ca entre dirigentes de uma unida-
de da Universidade de São Paulo
(USP) e a não utilização da verba
recebida para projetos poderão
fazer com que ela perca o dinhei-
ro para outras que se mostrem
mais dinâmicas. A afirmação é
do reitor da universidade, João
Grandino Rodas.

“Uma unidade em que as pro-
postas dos dirigentes não têm
coerência, que não se mexe e fica
com o dinheiro parado, pode per-
der essa suplementação para ou-
tra, porque está mostrando que
não é um bom investimento pa-

ra a universidade”, disse o reitor.
“No bom sentido, o objetivo é

colocar emulação, incentivo e
concorrência dentro da USP.
Não podemos achar que está tu-
do bem e nos acomodar. Temos
de trazer modernização e quali-
dade para os cursos para que,
quando as pessoas olharem para
eles, saberem que a USP oferece
isso”, explica Rodas. Segundo
ele, se isso não for feito, haverá
muitas diferenças entre as unida-
des da USP no futuro.

Na semana passada, uma reu-
nião do Conselho Universitário
aprovou um documento com
princípios gerais para a criação
de novos cursos de graduação. O
texto destaca a grande expansão
da USP – na última década houve
aumento de 40% das vagas, com
a criação de 85 cursos – e afirma
que o processo “não pode conti-
nuar no mesmo ritmo que vem

acontecendo”, sendo “necessá-
rio avaliar a situação atual da gra-
duação da USP”.

O documento propõe a análi-
se de currículos; discussão sobre
os cursos de baixa demanda e bai-
xo impacto social; moderniza-
ção dos projetos pedagógicos;
identificação das causas de eva-
são escolar e maior atenção aos
cursos noturnos. Dessa forma,
existe a possibilidade de cursos
que não se adequarem serem fe-
chados. Segundo o reitor, o pro-

cesso de avaliação já começou.
“As diretrizes foram aprovadas,
isso já está sendo feito. Elas fa-
zem parte do planejamento para
as unidades saberem as priorida-
des acadêmicas e didáticas dessa
gestão”, explica Rodas.

As unidades da USP e os conse-
lhos de graduação e de pesquisa
serão responsáveis por avaliar e
reestruturar os cursos. “A reito-
ria não vai começar nada. Nin-
guém vai bater na porta da facul-
dade e dizer: ‘Mude’”, afirma o

reitor.
Rodas explica que os cursos

mais antigos e os mais novos não
serão necessariamente o alvo.
Ele cita como exemplos o curso
de Direito – um dos mais tradi-
cionais da instituição, que foi re-
formulado em 2007 – e cursos da
USP Leste, como Têxtil e Moda e
Gerontologia, que vêm adequan-
do os nomes e os currículos de
acordo com as necessidades da
universidade e da sociedade.

Rodas ressaltou que a aprova-

ção das diretrizes não significa a
paralisação da USP para a cria-
ção de novos cursos, mas sim um
esforço para elevar a qualidade
dos existentes. “O que quere-
mos agora é a adequação das va-
gas que criamos em um número
muito grande nos últimos anos”,
diz. “Precisamos fazer muita coi-
sa, em diversos sentidos. Portan-
to, a ênfase não será em criar cur-
sos novos, e o próprio conselho
aprovou que não é esse o cami-
nho.” / M.M.

Um levantamento feito pelo
Estado revelou que, entre os
589 cursos autorizados pelo
Ministério da Educação entre
julho de 2008 e agosto de
2009, apenas 13% eram de En-
genharia. Nem mesmo as no-
vas universidades públicas co-
laboraram muito para o cresci-
mento das vagas: entre os 283
cursos que estão sendo oferta-
dos pelas 12 novas federais,
apenas 52 são de Engenharia.

Falta de profissionais para
ensinar e o alto custo da cria-
ção de laboratórios inibe insti-
tuições privadas, que prefe-
rem se dedicar a áreas mais
simples, como Pedagogia, Ad-
ministração ou Direito.

Desde 2002, o número de
vagas disponíveis em cursos
de Engenharia cresceu 40%.
Parece muito, mas o patamar
de partida era baixo. Em 1991,
enquanto Direito já tinha 35
mil vagas nos vestibulares, En-
genharia mal passava de 5 mil.
Hoje, todos os cursos de Enge-
nharia no País somam pouco
menos de 120 mil vagas, ex-
cluindo os tecnólogos.

● Após quatro anos seguidos
com queda no número de inscri-
tos na Fuvest, aumentou a procu-
ra pelo vestibular que seleciona
os estudantes para a Universida-
de de São Paulo (USP), a maior
instituição de ensino superior
pública do País.

De acordo com dados prelimi-
nares do vestibular Fuvest 2011,
houve um aumento de cerca de

10 mil inscritos. O número de can-
didatos pulou de 128.171 no exa-
me anterior para algo entre 138
mil e 139 mil neste ano. O núme-
ro exato de inscritos está sendo
fechado pela Fuvest, que deve
divulgá-lo nos próximos dias.

O período de inscrições termi-
nou no dia 10. A Fuvest conside-
ra “expressivo” o aumento da
procura, ainda mais porque o ves-
tibular deste ano deixou de ofere-
cer as vagas para o curso de ofi-
ciais da Polícia Militar, que agora
faz exame à parte e no ano passa-
do atraiu 3.453 inscritos. / FÁBIO
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MEC revisa graduações e reduz
variedade de cursos de Engenharia

Maior unidade. Alunos no Programa de Especialização e Engenharia da Embraer, em São José dos Campos (SP); especialistas temem menor criatividade

Gestão. João Grandino Rodas: ‘incentivo e concorrência’
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Revisão dos cursos de gradua-
ção feita pelo Ministério da
Educação (MEC) reduzirá a
variedade dos cursos de Enge-
nharia oferecidos pelas univer-
sidades e faculdades do País.
Atualmente há mais de 200 no-
mes diferentes de cursos, al-
guns bastante especializados,
como Engenharia de Automa-
ção Empresarial e Engenharia
de Petróleo e Gás. O processo
de revisão está em andamento
e, por enquanto, o número de
cursos caiu para 53.

A mudança está provocando
polêmica entre o ministério, es-
pecialistas e representantes de
instituições de ensino superior,
que afirmam não terem sido con-
sultados. Eles acusam o ministé-
rio de querer engessar o merca-
do. “Concordamos que há um
exagero no número de cursos
criados e muitos realmente não
justificam ter um novo nome,
mas a forma como isso aconte-
ceu está errada”, diz o presidente
da Associação Brasileira de Edu-
cação em Engenharia (Abenge),
João Sérgio Cordeiro.

Cordeiro diz que os avanços
tecnológicos, cada vez mais rápi-
dos, criam novas profissões e exi-
gem a abertura de cursos.“As uni-
versidades precisam ter agilidade
para acompanhar essa evolução.
Alémdisso,hácasosemqueadife-
renciação é necessária e isso não
foi considerado, e outros ainda
emqueaintervençãoferealegisla-
ção. Quem fez esse trabalho não
entende do mercado”, completa.

Responsável pela Secretaria de
Ensino Superior do MEC (Sesu),
Maria Paula Dallari Bucci contes-
ta a afirmação. “Eles estão desa-
tualizados. Houve uma consulta
pública e dela tiramos uma lista
que foi usada como subsídio para
o cadastro do e-MEC”, rebate. O
e-MEC é um sistema eletrônico
de cadastramento dos cursos
que foi implementado em 2007
e é, atualmente, o único acesso
para cadastros dos cursos de gra-
duação no País.

A lista de engenharias que está
hoje no e-MEC conta com 53 ti-
pos diferentes de cursos. Cons-
tam no cadastro, considerando
todas as instituições do Brasil,
1,3 mil cursos de Engenharia.

Segundo Maria Paula, a mu-
dança facilitará também a avalia-
ção dos cursos. “Muitas institui-

ções usam um nome novo para
fugir do Enade e escapar da ava-
liação.” O Exame Nacional de De-
sempenho de Estudantes (Ena-
de) avalia o rendimento dos alu-
nos de cursos de graduação.

O reitor da Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC) e
vice-presidente da Associação

Nacional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino Su-
perior (Andifes), Alvaro Prata,
concorda. “A revisão é necessá-
ria. Precisamos padronizar e ter
uma referência. Muitas institui-
ções privadas têm usado esse ar-
tifício para evitar um comprome-
timento com o sistema de avalia-

ções”, afirma. “Desse jeito, não
há como averiguar a qualificação
desses cursos.”

Mas, por outro lado, as univer-
sidades devem ter asssegurado o
direito de inovar, argumenta Pra-
ta. “Qual engenharia queremos
para o futuro? É essencial que as
instituições reconhecidas não
percam a capacidade de inova-
ção, pois elas precisam agregar
os valores da modernidade.”

Organização e concorrência.
Com a revisão dos nomes, o obje-
tivo do governo é unificar a base
de dados do e-MEC. A secretária
do MEC diz que a unificação
manterá a consistência dos cur-
sos e limitará aventuras inconse-
quentes. “A instituição que não
concordar com a exclusão do no-
me pode enviar uma contesta-
ção com uma justificativa para o
uso de um novo nome. Se for con-
sistente, aprovamos o novo no-
me”, explica. O cadastro atual do
e-MEC lista as denominações já
consolidadas. “As atualizações
serão constantes a partir de ago-
ra.”

Especialistas em ensino supe-
rior dividem opiniões sobre a re-
formulação. Para o consultor

educacional Ryon Braga, a ideia
do MEC é positiva. “O Brasil está
na contramão em relação ao res-
to do mundo. No exterior, as gra-
duações são generalistas, com
tempo mais curto, não chegam a
esse nível de profundidade. Te-
mos uma cultura errada de um
bacharelado que é muito especia-
lizado”, opina. “A revisão vai faci-
litar a vida dos estudantes e vesti-
bulandos.”

Já o consultor Carlos Montei-
ro pensa que a padronização vai
minar a concorrência de merca-
do. “Se os nomes, currículos e
laboratórios forem iguais, qual
será o diferencial de um curso
para o outro?”, questiona. “Vai
facilitar a vida do MEC e compli-
car a das instituições.”

Posição semelhante tem o Sin-
dicato das Entidades Mantene-
doras de Estabelecimentos de
Ensino Superior no Estado de
São Paulo (Semesp). “Criar um
catálogo de cursos, como o MEC
fez com os cursos tecnológicos,
é engessar o mercado”, defende
José Roberto Covac, do departa-
mento jurídico do Semesp. “Isso
fere a autonomia das universida-
des e restringe a criatividade das
instituições.”
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Educação. Hoje há mais de 200 nomes diferentes, alguns bastante específicos, como Engenharia de Petróleo e Gás. Processo está em
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