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Educação. Instituições creditam a crise principalmente à concorrência crescente com a rede particular, que, com a expansão dos
programas de financiamento estudantil, viu crescer o número de alunos; para driblar falta de estudantes, entidades fazem promoções

Faculdades municipais do Estado de
São Paulo têm 56% das vagas ociosas
Excesso de cursos em cidades
pequenas,mensalidades semelhantes às praticadas pela rede privada e qualidade duvidosa fazem com que as faculdades públicas mantidas por municípios no Estado de São Paulo tenham dificuldade para
preencher as vagas. Segundo o
último Censo da Educação Superior,56,7% das vagas oferecidas em 2009 não foram preenchidas, o equivalente a 13 mil.
A taxa vem crescendo desde
2004, quando sobravam 6 mil.
Muitasdessas autarquias– entidades que recebem verbas do
município, mas têm autonomia
de gestão – oferecem mais de mil
novas vagas por ano em cidades
com população entre 30 mil e
100 mil habitantes. Dependem
de credenciamento no Conselho Estadual de Educação, porém atuam sem interferência do
Ministério da Educação (MEC).
Dessa forma, não são obrigadas a seguir as normas federais
ou passar por avaliações como o
Exame Nacional de DesempenhodeEstudantes(Enade).Diferentemente das instituições federais e estaduais paulistas, não
gozam, em sua maioria, de boa
reputação.E,apesardeserempúblicas, as faculdades municipais
criadasantesdaConstituiçãopodem cobrar mensalidades.
Os responsáveis pelas entidades creditam à concorrência
crescente com a rede particular
a queda de interesse pelas faculdades municipais. Em São Manuel, município com 35 mil habitantes, das 320 vagas oferecidas
peloInstituto MunicipaldeEnsinoSuperior(Imes)noanopassado, apenas 74 foram preenchidas. “O que causou isso foi a ex-

● Retrato

Alunos disputam
cursos de Direito
e Medicina

22

instituições municipais de
ensino superior funcionam
no Estado de São Paulo

● O cenário é bem diferente

quando se trata de cursos de alta
procura, como Medicina e Direito. Nessas graduações, a concorrência sempre é grande, com as
vagas sendo disputadas por candidatos de todo o Estado.
Mesmo com mensalidades na
faixa dos R$ 3 mil, a Faculdade
de Medicina de Jundiaí preenche
anualmente todas as 60 vagas –
em 2010, a concorrência foi de
42 candidatos/vaga. Em compensação, o curso de Enfermagem
não preencheu 32 das 40 vagas
oferecidas no ano passado.
Com conceito 4 no último Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade) – as notas
vão de 1 a 5 –, a Faculdade de
Direito de São Bernardo do Campo é outro exemplo bem sucedido. A instituição consegue preencher todas as 480 vagas oferecidas anualmente, com mensalidades a R$ 650. / L.A. e M.M.
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graduações são oferecidas
por essas instituições
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10.141

vagas foram preenchidas,
segundo o último Censo da
Educação Superior
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no Brasil
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Mudança. Novas instalações da Fac-Fito, em Osasco; prédio original foi doado à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
pansão da oferta de ensino superior. Hoje, São Manuel tem três
faculdades. O Imes existe desde
1982, e a sobra de vagas começou
no fim dos anos 90, com o início
da expansão do ensino superior
privado”,afirma o diretor acadêmico Marcelo Augusto Totti.
O diretor executivo do SindicatodasEntidadesdeEstabelecimentos de Ensino Superior do
Estado de São Paulo (Semesp),
Rodrigo Capelato, concorda. “A
expansão desse mercado, com
grandesuniversidades oferecendo mensalidades e opções mais

atraentes, trouxe dificuldades
para as fundações municipais.”
Segundoespecialistasemensino superior, também contribuíram para o cenário atual programas como o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior (Fies) e o Programa
UniversidadeparaTodos(ProUni), além da expansão das vagas
nas universidades públicas com
acesso por meio do Exame Nacionaldo Ensino Médio (Enem).
No entanto, na opinião de especialistas,aestruturaéoprincipal motivo para a crise. “Essas

instituições não se encaixam no
sistema atual. Elas funcionam
com estrutura de funcionalismo
público, mas recebem mensalidades e lidam com capital privado”, destaca Ryon Braga, presidente da Hoper Consultoria.
“Muitasfuncionamcomocabides de emprego em pequenas cidades, com influência política”,
diz o diretor presidente da CM
Consultoria, Carlos Monteiro.
Promoções. Para tentar reverter a queda de alunos, algumas
faculdades fazem promoções.

As Faculdades Adamantinenses
Integradas – que oferecem quase 3 mil vagas em 31 cursos em
uma cidade com 33 mil habitantes – dão 50% de desconto no valor da mensalidade para quem se
matricular nas vagas não preenchidas pelo vestibular. Alunos
transferidos de outras instituiçõestambémtêmobenefício.Segundo a entidade, a média de
ociosidade nos últimos três
anos ficou em 250 vagas.
A diminuição no número de
matrículas faz também com que
diminua o interesse dos municí-

pios em promover melhorias
nas faculdades. Na Fac-Fito, em
Osasco, os alunos foram desalojados no ano passado, quando a
prefeitura decidiu doar o prédio
da entidade para a Universidade
Federal de São Paulo (Unifesp)
instalar uma unidade no local.
Os estudantes ficaram sabendo que passariam a ter as aulas
em uma pequena construção localizada na mesma área em abril,
depois da publicação de uma reportagem pelo Estado. As aulas
nonovoprédiodaUnifesp começam na segunda-feira.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. A13.

Cinco instituições públicas do
País são mal avaliadas pelo MEC
Elas tiveram Índice
Geral de Cursos igual a
2 – a nota vai de 1, a pior,
até 5; ministério pede
ações de supervisão
Cinco universidades públicas
apresentaram, pelo segundo
anoconsecutivo,baixodesempenho na avaliação do Ministério
da Educação (MEC). As Universidades de Rio Verde (Fesurv),
EstadualdeAlagoas(Uneal),Estadual de Ciências da Saúde de
Alagoas (Uncisal), Estadual de
Goiás(UEG)eEstadualdeRoraima (Uerr) tiveram, em 2008 e
2009, Índice Geral de Cursos da
Instituição (IGC) igual a 2.
O IGC é o indicador de qualidade das instituições de ensino
superior, analisando cursos de
graduaçãoepós-graduação.Oresultado pode ser lido em faixas
que vão de 1 (nota mínima) a 5
(nota máxima). Os últimos dados, referentes a 2009, foram divulgados no início deste ano.
Em relação ao IGC baixo das
universidades estaduais, o MEC
afirmaque é responsável pelaregulação das instituições e cursos
do sistema federal de ensino, do
qual fazem parte as instituições
federais e privadas. Dessa forma,nocasodasestaduaisemunicipais, a competência pela regulação é das secretarias e dos con-

PARA ENTENDER

MEC tirou
autonomia de
entidades ruins
Em janeiro, o MEC tirou a
autonomia universitária de
15 instituições de ensino superior. Elas foram punidas
por apresentarem baixo desempenho no primeiro ciclo
do Sistema Nacional da Educação Superior (Sinaes), período 2007-2009. Todas são
privadas.
Com o fim da autonomia
universitária, elas não podem criar cursos ou aumentar o número de vagas sem
pedir autorização ao ministério. Para recuperar a independência, elas terão de apresentar resultado satisfatório nas
próximas avaliações.
selhos de educação. A pasta afirmaque,nessas situações,temrecomendadoqueEstadose municípios adotem ações de supervisão semelhantes às desenvolvidas pelo governo federal.
Justificativas. O pró-reitor de

graduaçãoda Uneal,AntônioXavier, admite que é difícil alcançar um IGC melhor. “Somos
uma universidade muito jovem
(cinco anos com tal configuração)
e com uma cultura acadêmica

marcada pela cultura política
herdeira das oligarquias locais.”
Antes de se tornar universidade,
aUnealeraumafundaçãouniversitária conhecida como Funesa.
Segundo ele, há ainda problemas como a falta de concursos
paraprofessores efetivos edeinvestimento em infraestrutura.
Oreitor da UEG, Luiz Antônio
Arantes, destaca que a pontuação que alcançada foi apenas 1
ponto abaixo do limite da faixa
do IGC, o que seria considerado
um índice satisfatório. “Esse fato deve ser visto como algo desafiadorelevaraUEGarevisarprofundamente sua política para os
cursos de graduação.” Ele destaca que a UEG está entre as três
instituições com o maior número de cursos que fizeram o Enade nos últimos três anos.
Já a Fesurv diz não concordar
com a avaliação do MEC. “Os resultados são velhos e não refletem a realidade. Da coleta até a
divulgação são dois anos, um intervalo muito grande considerando a dinâmica educacional”,
diz o reitor Sebastião Lázaro Pereira, que assumiu a reitoria em
abril. Para ele, o Enade é muito
focado no questionário socioeconômico.“Isso nosparece poucológicoseapropostaérealmente avaliar.” Segundo ele, várias
ações e investimentos foram feitos para sanar as deficiências encontradas. A Fersuv é mantida
por uma fundação municipal.
A Uncisal não respondeu aos
questionamentos do Estado. A
reportagem não conseguiu contato com a Uerr. / L.A. e M.M.

DESFILE DAS

CAMPEÃS
CARNAVAL

DO RIO DE JANEIRO
Em até 10x sem juros e sem entrada

Viagem rodoviária

Incluídos: viagem em ônibus especial
para turismo com poltronas semileito
e acompanhamento de guia especializado,
hospedagem em hotel selecionado com
café da manhã diário, traslados de ida e volta
para o sambódromo, ingresso nos setores
7 ou 9 e passeio panorâmico aos principais
pontos turísticos e praias cariocas.

3 dias - saída 11/março à noite e retorno
13/março com chegada prevista às 22h.
Hotel Windsor Guanabara
Localizado no centro.

Arquibancada setor 7
À vista R$ 898, ou 10x

89,80

Arquibancada numerada setor 9
,80
À vista R$ 1.098, ou 10x

109

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

A CVC transporta mais de 2 milhões de clientes
por ano e já realizou mais de 15 milhões de viagens.

Ligue: SP 2103-1222, 2146-7011, 3074-3500 • ABC 2191-8700
Acesse cvc.com.br/brasil e veja a loja CVC ou o agente de viagem mais perto de você.
Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo, com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições
de pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Parcelamento promocional em até
10x sem juros, sendo a 1a parcela no ato da compra e as demais mensais com cheque ou cartão. Passeios não incluem ingressos. Ofertas válidas para compras
realizadas até um dia após a publicação. Taxas de embarque cobradas pelos portos e aeroportos não estão incluídas nos preços. Crédito sujeito a aprovação.

