
eis anos após serem oficialmente 
autorizadas pelo governo fede
ral, as parcerias público-privadas 

(PPPs) começaram a despertar o interes
se do setor privado. A resistência inicial às 
parcerias foi produzida em parte pelo temor 
das instituições privadas de se submeterem a 
interferências de gestão ou perderem liber
dade de ação. Vencidas as primeiras resistên
cias, porém, as PPPs têm se consolidado nas 
mais variadas áreas, inclusive na educação. 

Para o vice-diretor da Faculdade de 
Direito da Universidade Estadual do Rio 
de Janeiro (Uerj), Carlos Eduardo Guerra 
de Moraes, no caso do ensino superior as 
parcerias ajudam a desburocratizar o setor 
público e a levar o conhecimento científico 
para as comunidades. "As PPPs se transfor
maram ainda em uma forma de captação de 
recursos adicionais para o desenvolvimento 
de outros projetos acadêmicos, inclusive de 
pesquisa", observa. 

Foi este leque de oportunidades que le
vou a Pontifícia Universidade Católica de 
São Paulo (PUC-SP) a criar o PUC Inova
ção. Segundo o vice-reitor Antonio Vico 
Manas, o objetivo do projeto é atender em-



presas dos setores público e privado por 
meio da produção de pesquisas ampliadas, 
desenvolvimento de conteúdos e consulto
ria empresarial em todas as áreas de conhe
cimento da universidade. 

Numa das parcerias, realizada com a ini
ciativa privada e a prefeitura do município 
de Sorocaba, no interior de São Paulo, a PUC 
participa da construção de um grande polo 
de saúde e pesquisa, que deve beneficiar toda 
a população da região. "Esse movimento faz 
com que as universidades se aproximem 
mais das comunidades, contribuindo para 
melhorar o padrão socioeconômico-cultural 
de todas as partes envolvidas: universidades, 
empresas, sociedade e governo saem ga
nhando", analisa Vico Manas. 

Formando professores 
A PUC também tem realizado outras 

parcerias, algumas só com o governo e ou
tras só com a iniciativa privada, como os 
projetos de treinamento de 27 mil professo
res para o Estado de São Paulo, realizado no 
ano passado; e a união com uma operadora 
de TV por assinatura, que resultou numa 
experiência de educação a distância. 

A Universidade Santa Cecília (Unisanta), 
em Santos, também tem atuado na área de 
formação de professores e ampliado suas 
ações educacionais. Graças à experiência 
no Programa de Alfabetização Solidária, a 
Unisanta ganhou uma concorrência para 
atender ao Programa Bolsa Alfabetização na 
Escola Pública, em parceria com a Fundação 
para o Desenvolvimento da Educação (FDE) 
e a Secretaria de Educação do Estado. 

"O programa é voltado para os futuros 

professores da rede estadual, em que nos
sos alunos de pedagogia e letras se transfor
mam em pesquisadores em sala de aula das 
atividades de procedimentos de alfabetiza
ção dos alunos", explica o diretor do curso 
de pedagogia da Unisanta, Fábio Giordano. 

Para ele, a parceria permite um ganho de 
qualidade para o estado, traz novos elemen
tos de pesquisa para a universidade e para 
os alunos, e representa uma conquista pro
fissional para os estudantes. "Os melhores 
alunos são indicados para se transformar em 
pesquisadores nas salas de aulas das escolas 
da Baixada Santista nas quais o estado é o 
responsável pela educação", explica. 

Demandas antecipadas 
No Estado do Rio de Janeiro, as PPPs 

também estão num momento de expansão. 
No ano passado, a Universidade Estácio de 
Sá venceu concorrência promovida pela 
prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Rio-
tur e Ministério do Turismo, e assumiu o 
Programa Rio + Hospitaleiro, que capacita 
mais de dois mil profissionais que vão atuar 
no atendimento aos turistas durante a Copa 
de 2014 e as Olimpíadas de 2016. 

Para o pró-reitor de cultura e extensão 
da Universidade Estácio de Sá, Deonísio da 
Silva, além de promover uma boa imagem 
da universidade junto às comunidades do 
Rio, o programa mostra a capacidade da 
instituição junto à prefeitura do município 
de antecipar uma realidade turística que vai 
exigir muito mais de todos os envolvidos. 

"Durante vários meses treinamos re
cepcionistas de hotéis, agentes de viagem, 
guias, atendentes de postos de informa-



ção, taxistas, garçons, guardas municipais, 
seguranças e lixeiros", elenca Silva. 

Neste início de 2011, a Estácio de Sá par
ticipa de mais um projeto audacioso com a 
ONG Viva Rio e a Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro. A universidade vai 
capacitar profissionais de saúde para atuarem 
nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 
que estão sendo instaladas em bairros da pe
riferia e, principalmente, nos morros cariocas 
pacificados pela polícia e o exército. 

Já o Consórcio das Universidades Co
munitárias Gaúchas (Comung) se prepara 
para a formalização de duas PPPs. Segundo 
o presidente do consórcio e reitor do Cen
tro Universitário Univates, Ney Lazzari, 
está em andamento uma 

Alunos envolvidos 
Para cumprir a primeira fase do Programa 

Rio + Hospitaleiro (acima), que capacita 

mais de dois mil profissionais para atuar na 

Copa de 2014 e nas Olimpíadas de 2016, 

a Universidade Estácio de Sá envolveu 150 

docentes em 18 campi, com aulas de turismo, 

comunicação, relações interpessoais, história 

da cidade, educação ambiental, ética e 

comportamento e dinâmicas em grupo. A 

grandiosidade da experiência já começa 

a se replicar. No começo de fevereiro, a 

Estácio fechou parceria educacional com o 

Rock in Rio 2011, maior festival de música e 

entretenimento do mundo. Os alunos poderão 

participar por meio de três grandes projetos: 

estágios, ações de voluntariado e produção do 

conteúdo audiovisual oficial da TV Rock in Rio. 

exemplo, está acostumado a operar em 
parceria com empresas como a Petrobras. 
Atualmente as duas instituições realizam 
um projeto sobre combustíveis mais limpos 
para atender a uma necessidade específica 
da indústria de petróleo, energia e recursos 
energéticos. "Muitos alunos realizam seu 
mestrado em função dessas demandas da 

parceria com os gover
nos federal, através do 
Ministério de Ciência e 
Tecnologia, estadual e 
prefeituras, para a im
plantação de parques 
tecnológicos junto a al
gumas instituições do 
Rio Grande do Sul. 

Outra parceria deve ser formalizada com 
o governo do Estado gaúcho para a realiza
ção de um projeto de qualificação de recur
sos humanos para atuar na Copa de 2014. 

As universidades públicas, por outro lado, 
também têm percebido as parcerias como um 
caminho para ampliarem suas estratégias de 
obtenção de recursos próprios e não depen
derem exclusivamente das verbas públicas. 

O Instituto de Química da Uerj, por 

iniciativa privada, ganham para isso e vão 
para o mercado de trabalho com um know 
how e uma experiência inigualáveis", diz o 
professor do Instituto de Química da Uerj, 
Marco Antonio Gaya. 

"E a universidade levando toda a sua ex
pertise em pesquisas e o seu conhecimento 
multidisciplinar para a prática", completa o 
vice-diretor da Faculdade de Direito, Carlos 
Eduardo Guerra de Moraes.  
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