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A CVC tem 38 anos de experiência e
oferece mais de 700 roteiros à sua escolha.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Prezado cliente: preços por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, saindo de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio. Preço exclusivo para
o voo 9450 dia 22/janeiro e voos 91842 e 91843 dia 23/ janeiro. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Passeios não incluem ingressos. Parcelamento promocional em até 10x sem juros, sendo a
1ª parcela no ato da compra e as demais mensais com cheque ou cartão. Ofertas válidas para compras feitas até 1 dia após esta publicação.

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas, nos shoppings, das 10 às 22 horas, ou no seu agente de viagens.

Acesse cvc.com.br

IBEROSTAR
PRAIA DO FORTE - BAHIA

O complexo Iberostar Resorts é um grandioso e
luxuoso empreendimento localizado à beira-mar, 
que oferece muito luxo e requinte. Na Praia do Forte, 
um verdadeiro paraíso, o Iberostar Bahia oferece 
toda comodidade e conforto que você imagina
para suas férias: completa estrutura de lazer e
esportes, shows todas as noites e sistema tudo 
incluído 24 horas, que proporcionará um serviço 
de culinária e bebidas com altíssimo padrão de 
qualidade e variedade. São 5 piscinas em seu 
complexo aquático, 2 quadras de tênis, equipe
de recreação, salão de jogos, kids club, academia, 
5 restaurantes, bares, discoteca e apartamentos
amplos, modernos e bem decorados com
ar-condicionado, frigobar e TV a cabo.

A CVC tem 38 anos de experiência e
oferece mais de 700 roteiros à sua escolha.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Com sistema tudo incluído, comidas, bebidas e diversão o tempo todo

São Paulo Capital:
Paraíso ...................................2146-7011
Aclimação ..............................2362-7780
Alphaville...............................4191-9198
Anhanguera-Extra..................3831-1312
Aricanduva Shop. ..................2728-2626
Avenida Aclimação.................3271-7160
Brooklin .................................5532-0888
Campo Belo...........................5041-2740
Center Norte Shop. ................2109-2611
Central Plaza Shop. ................2914-3355
Eldorado Shop. ......................3815-7878
Fradique Coutinho..................3596-3470
Faria Lima ..............................3031-3106
São Miguel Hiper Davo ...........2058-1662
Ibirapuera Shop. ....................2108-3500
Jacu-Pêssego-Carrefour .........2521-5135
Jabaquara-Pão de Açúcar.......5015-7933
Jaçanã-Sonda.........................2243-2020
Jardim Sul Shop. ....................2246-0444
João Dias-Extra.......................5851-0035
Light Shop. ............................3255-5323

Market Place Shop. ................2135-0777
Morumbi Shop. .....................2146-7200
Morumbi Open Center............2369-9890
Pacaembu ..............................2691-9521
Pátio Higienópolis Shop. .......3667-8622
Penha Shop. ..........................2135-0700
Pirituba ..................................3903-6611
Plaza Sul Shop. ......................2105-7600
Praça da Árvore......................2577-0507
Pte. Rasa-Hiper Negreiros ......2046-2668
Raposo Shop. .........................2109-0199
Santa Cecília...........................2367-2853
Santa Cruz-Shop. Metrô .........5571-7100
SantoAmaro-MaisShop.Lg.13. 5546-2888
São Judas ...............................2858-0599
Shopping D ............................3313-8340
SP Market Shop......................2103-1900
Tatuapé-Apucarana ...............2093-2093
Tatuapé Shop. Boulevard .......3019-3300
Vila Carrão-Sonda. .................2362-8978
Vila Maria-Carrefour Tietê ......2636-1864
West Plaza Shop.....................2117-2888

Grande São Paulo:
Diadema Shop. ......................4057-8600
Guarulhos-Bonsucesso ...........2498-6022
Guarulhos Shop. ....................2425-0533
Mauá Coop Barão de Mauá.....4544-8111
Osasco Plaza Shop..................3652-3600
Osasco Shop. União ................3652-1600
Ribeirão Pires .........................4828-1868
Santo André-Centro ...............2191-8700
Santo André Shop. ABC ..........2105-6100
Santo André-Sta. Teresinha. 4997-4177
S.B.Campo-Prestes Maia ........4330-0966
S.B.Campo-Carrefour Taboão .4178-4377
Suzano Shop. .........................2148-4600
São Paulo Interior:
Araraquara-Shop. Lupo..........3322-7676
Araras-Leme ..........................3554-7800
Bragança Paulista ..................4034-3020
Campinas-Barão Geraldo........3249-0232
Campinas-Cambuí..................3254-2733
Campinas-Centro ...................2102-1700
Campinas-Extra Abolição .......3271-2004

Campinas Shop. .....................3229-8899
Campinas-Galleria Shop. .......3206-0343
Campinas-D.Pedro Shop. .......3756-9939
Campinas-Shop. Prado...........3276-3680
Campo Limpo Shop. ..............5513-8484
Caieiras ..................................4442-3114
Guará-Buriti Shop. .................3133-3171
Ibitinga ..................................3341-8210
Indaiatuba .............................3318-1000
Itapevi Shop. .........................4143-7979
Itapira ....................................3813-2426
Itapetininga ...........................3373-2144
Ituverava................................3839-1210
Jaboticabal Shop. ..................3203-3008
Jaú Shop. ...............................3622-0288
Jundiaí Paineiras Shop. .........3395-3688
Limeira Shop. ........................3404-8899
Mauá Coop Barão ...................4544-8111
Marília Aquarius.....................2105-3888
Matão ....................................3382-2771
Mogi Mirim ............................3814-6060
Piracicaba...............................3433-9066

Piracicaba Shop. ....................3413-5557
Plaza Shopping Itu .................4022-7275
Praia Grande-Litoral Plaza......3491-8000
Ribeirão-Novo Shop. . ............2101-6400
Ribeirão Preto-Centro ............3289-1011
Rio Preto-Centro ....................2137-5910
Rio Preto Shop. ......................3121-1450
Rio Preto-Plaza Avenida.........2137-0070
Rio Preto-Praça Shopping ......3212-8112
Salto.......................................4602-2022
Santa Bárbara-Tivoli ..............3626-5553
São Carlos-Centro ..................3307-7180
São Carlos-Iguatemi...............3307-8686
S.J Campos-Center Vale Shop. 2139-6700
S.J. Campos-Adhemar Barros .2139-9540
Sumaré ..................................3883-8888
Taubaté-Praça CTI ..................3624-2655
Taubaté Shop. .......................3411-5000
Taquaritinga ..........................3253-3909
Várzea Paulista.......................4595-6200
Vinhedo .................................3876-3788
Votuporanga..........................3423-3029

Iberostar Bahia 8 dias
Promoção para saídas 22 e 23/janeiro
Incluídos: passagem aérea, transporte aeroporto/
hotel/aeroporto, 7 noites de hospedagem com 
tudo incluído e assistência CVC. 

10x sem juros e sem entrada R$ 349,80
À vista R$ 3.498, 

Matrícula em cursos
tecnológicos sobe 26%

● O novo Censo da Educação
Superior revelou que existem no
País 201 professores de cursos
superiores que não são forma-
dos em cursos superiores. E mui-
tos deles foram contratados re-
centemente. Em 2008, os profes-
sores universitários sem diploma
eram “apenas” 97.

No Estado de São Paulo estão
34 dos docentes não formados,
sendo que 22 deles atuam em
faculdades particulares. Mas há
registro de sete professores sem
diploma em universidades esta-
duais. Procuradas, as três univer-
sidades estaduais – de São Paulo
(USP), de Campinas (Unicamp) e
Estadual de São Paulo (Unesp) –
negaram que tenham em seus
quadros professores sem diplo-
ma superior.

A quantidade de professores
com doutorado, porém, cresceu.
Em 2009 eles eram quase 93
mil, 25% do contingente. Em
2008, eles eram 23%.

Sobram 40
mil vagas em
faculdades
públicas
Maior parte da ociosidade aparece nas
instituições estaduais e municipais

Mariana Mandelli

Enquanto o ensino superior bra-
sileiro demonstra, de forma ge-
ral, sinais de estagnação, as gra-
duações tecnológicas despon-
tam com crescimento notável.
Dados do novo Censo da Educa-
ção Superior revelam que o nú-
mero de matrículas em tecnólo-
gos cresceu 26,1% – o índice ge-
ral dos cursos subiu apenas 2,5%.

Segundo o censo, os 486.730
alunos dos cursos tecnológicos
hoje representam 11% do total
do País. Nos últimos anos, os go-
vernos federal e estaduais têm
investido no ensino técnico, tan-
to na educação básica quanto na
superior. Durante a cerimônia
de posse no início do ano, a presi-
dente Dilma Rousseff (PT) pro-
meteu ampliar o Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni)
para o ensino médio e profissio-
nalizante. Apesar dos incentivos
públicos, o censo mostra que a
grande expansão se concentrou
na rede particular de ensino.

Segundo especialistas ouvi-
dos pela reportagem, a importân-
cia dos cursos tecnólogos se de-
ve ao fato de terem curta dura-
ção e de serem voltados especifi-

camente para o mercado de tra-
balho. “A aceitação rápida no
mercado, a duração e também os
preços mais baratos das mensali-
dades atraem”, diz o pró- reitor
da Universidade Cruzeiro do Sul
(Unicsul), Danilo Duarte.

Perfil. Para o presidente da As-
sociação Brasileira de Mantene-
dores do Ensino Superior (Ab-
mes), Gabriel Rodrigues, os tec-
nólogos atraem um público mais
velho e que já está no mercado.
“São pessoas que querem ter
uma formação na área em que
trabalham”, diz.

É o caso de Géssica Damasce-
no, de 21 anos. Ela cursa Visagis-
mo e Estética Capilar, curso da
Unicsul que foca em técnicas
que valorizam a beleza. “Já traba-
lho como cabeleireira e queria
me aprofundar em tudo que exis-
te sobre a área”, conta.

Apesar do crescimento, os tec-
nólogos ainda enfrentam pre-
conceito. Em outubro, reporta-
gem do Estado mostrou que em-
presas estatais, como a Petro-
brás e a Caixa Econômica Fede-
ral excluem os tecnólogos dos
editais de concurso. Para Rodri-
go Capelato, diretor executivo
do Sindicato das Entidades Man-
tenedoras de Estabelecimentos
de Ensino Superior no Estado de
São Paulo (Semesp), o precon-
ceito tende a diminuir. “É uma
questão de tempo. O mercado
não pode se dar ao luxo de recu-
sar mão de obra de qualidade.”

Luciana Alvarez

Mais de 39,5 mil vagas ofereci-
das em vestibulares de institui-
ções públicas de todo o País fi-
caram ociosas em 2009. O nú-
mero representa 10% do total
de vagas públicas oferecidas e
um crescimento de 7,7% em re-
lação a 2008, revelou o Censo
do Ensino Superior, divulga-
do ontem pelo Ministério da
Educação. Apenas no Estado
de São Paulo, 9,8 mil vagas não
foram preenchidas.

A maior parte da ociosidade es-
tá nas redes públicas municipais
(27,6 mil) e estaduais (10 mil).
Nos institutos e universidades
federais sobraram 1,9 mil vagas.

Para o professor Oscar Hipóli-
to, do Instituto Lobo de Educa-
ção, tal índice de ociosidade é
“vergonhoso”. “É uma coisa que

não deveria acontecer em um
País com um número relativa-
mente baixo de oferta de ensino
superior, em especial de ensino
público”, disse. Ele acredita que
uma das razões é a falta de plane-
jamento em relação à demanda.

Hipólito lembra que, além do
não preenchimento de vagas, a
taxa de evasão preocupa. “Com
alguns cálculos estatísticos, ve-
mos que 20% dos alunos que en-
traram no sistema saem antes de

se formar. Esse patamar tem se
mantido desde 2000.”

Saber exatamente onde e em
que cursos estão as vagas ocio-
sas deve ser uma prioridade do
MEC, segundo Milton Linhares,
membro do Conselho Nacional
de Educação (CNE). “Dificil-
mente sobram vagas nos cursos
mais elitizados, como Medicina,
Direito. Talvez, grande parte das
vagas não preenchidas esteja nas
licenciaturas e Pedagogia”, diz.

“Se isso for verdade, precisamos
de ações urgentes de estímulo
para a carreira docente. Já temos
déficit de professores e, em maté-
ria de educação, não podemos es-
perar”, afirmou Linhares.

O consultor de ensino supe-
rior Carlos Monteiro chama
atenção para as diferenças entre
as entidades federais, estaduais
e municipais. Segundo ele, o ves-
tibular ainda é uma barreira nas
federais e estaduais, mas a ociosi-

dade tem outras causas nas mu-
nicipais. “Muitas das institui-
ções municipais são autarquias.
Apesar de cobrarem mensalida-
de, estão sucateadas, abandona-
das. Algumas estão em processo
de inconstitucionalidade.”

Retração. A taxa de ociosidade
é ainda maior na rede privada,
onde sobraram 58% das 2,7 mi-
lhões de vagas abertas em 2009.
A maioria das instituições tem

autonomia para ampliar vagas e
abrir novos cursos, mas a maior
parte acaba não sendo preenchi-
da. O censo também mostra que-
da no número de matrículas em
cursos particulares – foram 41,3
mil a menos que em 2008. Ainda
assim, os alunos das privadas re-
presentam 73,5% do total.

A rede federal foi a que mais se
expandiu, com crescimento de
24% no número de alunos ingres-
santes no intervalo de um ano.

5.115.896
alunos cursam ensino superior

752.847
são estudantes de federais

País tem 200
professores
sem diploma

Apesar do incentivo do
governo federal e das
redes estaduais, oferta
é maior nas instituições
privadas de ensino

ALEX SILVA/AE–21/10/2004

A Fecomercio é a voz de mais de um milhão e oitocentas mil empresas 
do comércio de bens, de serviços e de turismo, junto ao governo, a órgãos 
reguladores e em negociações coletivas. Por isso, se você é empresário,

pague sua contribuição sindical obrigatória até o dia 31 de janeiro.
Ela representa muito para você.

● Matrículas

Ociosidade. Além do não preenchimento de vagas, alta taxa de evasão causa preocupação

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 jan. 2011, Primeiro Caderno, p. A17.




