
● Para que o Brasil não tenha
um apagão de profissionais, o
Ministério da Educação (MEC)
elabora um plano de metas de
expansão do ensino superior até
2050. O mapeamento completo,
que deve ser finalizado no fim do
ano, vai elencar as carências por
região e áreas de conhecimento.
A primeira parte do projeto, volta-
da às engenharias, deve estar

pronta daqui a dois meses.
Além de mapear o mercado, o
MEC vai sugerir novos cursos.
“Chamo isso de provocação posi-
tiva”, afirma Luiz Cláudio Costa,
secretário de ensino superior do
MEC. Segundo Costa, é preciso,
por exemplo, investir na forma-
ção de um profissional que tenha
uma visão ecológica-industrial,
isto é, que conheça as questões
ambientais mas não desconside-
re o avanço econômico. “Precisa-
mos responder rapidamente a
questões que não podem ser gar-
galos ao nosso desenvolvimento
econômico”, diz o secretário.

3.Parcerias. Ganha
pontos a instituição
que tiver convênios
estabelecidos.

2.Análise. Veja se
currículo e formação
dos docentes são
coerentes com o curso.

1.Escolha. Antes de se
matricular em um curso
novo, informe-se sobre
o mercado de trabalho.

Abilio Baeta Neves, sociólogo

QUEM É

ENSINO BÁSICO

● Quando abrir um novo curso
de graduação?
Uma universidade pode abrir
um novo curso por várias ra-
zões. A mais banal é a percep-
ção da demanda da socieda-
de e da economia. Exemplo:
cursos na área de turismo, ne-
gócios da saúde, etc. Outra

razão pode ser a percepção da
emergência de um novo campo
de ocupação derivado do desen-
volvimento das próprias ativida-
des acadêmicas, como o curso
de Bioinformática. Um terceiro
motivo é recuperar uma área
acadêmica em estagnação ou
desaparecimento, como é o ca-

so dos estudos clássicos. A ques-
tão, aqui, é separar a criação de
cursos regulares de graduação
de cursos de menor duração e
menor ambição profissional e
acadêmica. Nos casos de cursos
para atendimento de demanda
conjuntural e localizada, é ób-
vio que eles podem e devem
ter, também, vida efêmera.

● Como formatar esse currículo,
já que é um curso novo?
No primeiro caso, é preciso con-
versar com a sociedade e a eco-
nomia, ou seja, com os destina-
tários do curso em questão. No
segundo caso, a orientação para

a formatação do currículo deri-
va da percepção das necessida-
des de formação surgidas dos
problemas acadêmicos e das pe-
culiaridades do mercado profis-
sional não acadêmico. No ter-
ceiro, recupera-se experiência
pré-existente bem sucedida.

● Qual o limite para que não se
criem cursos aleatoriamente?
Os limites, nesse caso, devem
ser o do bom senso tanto das
instituições como de seus man-
tenedores. O governo federal
patrocinou, nos últimos anos,
um processo acelerado e nem
sempre bem planejado de cria-

ção de novos cursos. No caso
das universidades particulares,
especialmente as com caráter
empresarial, a abertura segue,

predominantemente, preten-
sas estratégias de mercado.
Muitas vezes o mercado ilu-
de, noutras, serve de freio.

● Com cursos tão específicos,
não faz falta uma formação
mais generalista?
Os cursos regulares de gra-
duação devem assegurar, em
seus campos, a formação de
profissionais adaptáveis a
um mercado de trabalho ca-
da vez mais flexível e mutan-
te. Esse é um desafio geral
que não conflita, no entanto,
com o surgimento de novas
áreas de formação. / O.B.

ESTÁGIO VESTIBULAR

Uma forte chuva na
tardede ontem atin-
giu as instalações
da Universidade de

Brasília (UnB). O subsolo do
Minhocão, como é chamado o
prédio que concentra o maior
número de cursos, ficou sub-
merso. O temporal danificou
salas, laboratórios, depósitos,
anfiteatros e carros da frota

da instituição. A chuva também
atingiu o Centro de Processa-
mento de Dados (CPD), deixan-
do o câmpus sem internet.

Depois de uma vistoria, a Defe-

sa Civil constatou que paredes
correm risco de desabar. O pré-
dio do Minhocão foi interditado.
As aulas de boa parte dos cursos
estão suspensas.

EDUCAÇÃO
R$ 1.187,97

De 26 a 31 deste mês estão
abertas as inscrições para o
pedido de isenção da taxa do
vestibular 2012. Pode concor-
rer quem tem baixa renda, é
funcionário da Unicamp ou
se candidata aos cursos de
Licenciatura noturno. É pre-
ciso ter cursado da 5.ª a 8.ª
série do ensino fundamental
e o ensino médio em escola
pública, morar no Estado de
São Paulo e ter concluído ou
concluir o ensino médio em
2011. Mais informações:
www.comvest.unicamp.br.

Chuva alaga
câmpus da
UnB e aulas
são suspensas

PRESTE ATENÇÃO

DESCONTO
Unicamp recebe
inscrições de isentos

✽ Graduado em Ciências So-
ciais e doutor em Ciência Polí-
tica, foi secretário de Educa-
ção Superior do MEC, de
1996 a 2000, e presidente da
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível
Superior (Capes).

Anglo faz prova
para bolsa de estudos

Inscrições abertas
para o Acessa Escola

É o valor do piso salarial nacional dos professores
confirmado pelo Supremo Tribunal Federal (STF)

MEC vai mapear
mercado e sugerir
novos cursos

4.Coerência. Confira
se não é um curso
tradicional travestido
de outro nome.

JB NETO/AE

Inovação. João Marcos Druzian Filho, que cursa Engenharia de Energias Renováveis

Limite é bom senso de
instituição e mantenedor

Quem quiser estudar com des-
conto tem até a próxima quarta
para se inscrever no concurso
de bolsas para as turmas de
maio do Anglo. Serão ofereci-
dos descontos para os períodos
da manhã, tarde e noite, nas uni-
dades de São Paulo. O candida-
to vai fazer uma prova de testes
com as disciplinas abordadas
no ensino médio, exceto inglês,
e pode obter até 100% de des-
conto, dependendo do seu de-
sempenho. Mais informações
(0xx11) 3273-6100 e no site
www. cursoanglo.com.br

Termina na próxima sexta-fei-
ra, às 18h, o prazo para inscrição
no processo seletivo para está-
gio nas salas de informática do
programa Acessa Escola, da Se-
cretaria de Estado da Educação.
Podem concorrer alunos do 1.º
ou 2.º ano do Ensino Médio da
rede estadual, com CPF próprio
e 16 anos completos no momen-
to da assinatura do termo de
compromisso. Os candidatos
farão prova classificatória. As
inscrições, que custam R$ 12,
podem ser feitas em http://esta-
gios.fundap.sp.gov.br.

CUSTO

Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO

Tradicionais nos catálogos
das universidades, os cursos
de Direito e de Administração
têm ganhado, ano a ano, com-
panheiros bem inusitados.
Primeiro vieram os cursos de
graduação tecnológica, com
um cardápio que incluía de
Quiropraxia a Irrigação. Nos
últimos anos, começam a figu-
rar os bacharelados não con-
vencionais. A Universidade
Federal da Bahia (UFBA), por
exemplo, oferece o bacharela-
do em Estudos de Gênero e
Diversidades. Na Universida-
de Estadual de Minas Gerais
(UEM), o vestibulando pode
optar pelo curso de Ciência e
Tecnologia de Laticínios.

Os bacharelados buscam
atender a novas demandas do
mercado – principalmente em
áreas como biodiversidade e
energias renováveis – com cur-
rículos que obedecem à pecu-
liaridades regionais, como é o
caso do curso de Agroecologia
da Universidade Federal do
Oeste do Pará (Ufopa), que te-
ve a primeira aula no mês pas-
sado em Belém.

“Na Região Norte, o enge-
nheiro chega para fazer o in-
ventário florestal e a popula-
ção pergunta como faz para re-
solver o problema de um ani-
mal”, diz João Ricardo Vas-
concellos Gama, diretor do
Instituto de Biodiversidade e
Florestas. “Por isso, criamos
um curso que mescla temas
como agronomia e zootecnia.
O profissional sai especializa-
do em agricultura familiar.”

Para garantir a empregabili-
dadedosegressos,oprojetope-
dagógico foi submetido à con-
sultapública,daqualparticipa-
ram ONGs, Instituto Brasilei-
ro do Meio Ambiente e dos Re-

cursos Naturais Renováveis (Iba-
ma), fazendeiros e industriais.

Energia renovável. No outro
extremo do País, de olho nos par-
ques eólicos que estão sendo
construídos nas redondezas, a
Universidade Federal do Pampa
(Unipampa) criou o curso de En-
genharia de Energias Renováveis
e Ambiente, no câmpus de Bagé
(RS). “Tivemos uma explosão
dessa área aqui na região, cria-
mos o curso e agora já há outras
universidades pedindo para usar
o nosso currículo e até o nosso
nome”, diz a coordenadora do
curso, Cristine Schwanke.

O objetivo é que o engenheiro
saia com competência para atuar
da geração à gestão da energia.
“Hoje,asempresascontratamem-
presas onde cada um faz um pou-
co. O nosso profissional vai de-
sempenhar o trabalho sozinho.”

Motivado por esse mercado
sustentável, João Marcos Dru-
zian, de 21anos, decidiu estudar
Engenharia Mecânica: Energias

Renováveis e Tecnologia Não Po-
luente. É aluno da primeira tur-
ma do curso na Universidade
Anhembi Morumbi, de São Pau-
lo. Começou no ano passado, im-
pulsionado pelo Erbanol, o carro
projetado pelo Núcleo de Estu-
dos em Produção mais Limpa
que roda 140 km com um litro de
etanol. “As empresas estão inves-
tindo em novas tecnologias. Op-
tei por um mercado promissor.”

Faltam interessados. Na hora
de lançar um novo curso, no en-
tanto, não basta avaliar o merca-
do e desenhar um bom currícu-
lo. É preciso encontrar quem es-
teja disposto a se embrenhar na
nova área, principalmente quan-
do ela foge totalmente do con-
vencional. Apesar de gratuito, o
bacharelado em Estudos de Gê-
nero e Diversidades da UFBA,
oferecido há três anos, ainda não
consegue preencher as 50 vagas
oferecidas anualmente.

“Estamos pagando um preço
pelo pioneirismo. As pessoas ain-
da acham que gênero é uma coi-
sa muito específica”, afirma Már-
cia Macedo, coordenadora do
Núcleo de Estudos Interdiscipli-
nares sobre a Mulher.

O currículo do bacharelado in-
clui temas como feminismo, et-
nia, relações de poder e orienta-
ção sexual. A sala de aula reúne,
entre outros, advogados, assis-
tentes sociais, sindicalistas e mi-
litantes do movimentos negro.
“A diversidade não está só no no-
me do curso. Precisamos ocupar
nosso espaço”, diz Márcia.

Em São Paulo, a Universidade
Cruzeiro do Sul não conseguiu
alunos suficientes para viabili-
zar o bacharelado em Bioinfor-
mática, oferecido no vestibular
do início do ano e com a descri-
ção ainda no ar no site da institui-
ção. “Queremos acompanhar as
tendências do mercado, mas os
alunos brasileiros ainda prefe-

rem uma carreira mais tradicio-
nal”, afirma Luiz Henrique Ama-
ral, pró-reitor de graduação.

Para aumentar o número de in-
teressados no processo seletivo

do meio do ano, a estratégia da
instituição é dar prioridade à di-
vulgação em anúncios e propa-
gandas. “Acreditamos no curso.
Só precisamos explicar melhor,

porque pouco se sabe sobre o
assunto. É uma profissão do
futuro”, completa Amaral.

Foco. Apesar de as universi-
dades terem autonomia para
oferecer novos cursos, em al-
guns casos falta bom senso,
pondera o consultor Carlos
Monteiro, da CM consultoria
em Educação.

O principal erro, segundo
ele, está na modalidade de gra-
duação. “Equivocadamente,
ainda somos o País dos bacha-
réis. Sempre fazemos o curso
ficar maior do que precisa sem
pensar que, em muitos dos ca-
sos, o melhor seria oferecer a
graduação tecnológica, mais
curta e focada.”

A escolha errada traz conse-
quências sérias: o bacharela-
do pode não sobreviver a mais
de uma turma ou registrar al-
tos índice de evasão.

Novas graduações
sob medida
para o mercado
Após a febre dos cursos tecnológicos, surgem os bacharelados
não convencionais em áreas como biodiversidade e energia

ENTREVISTA

ANTÔNIO CRUZ/ABR

R$ 1,8 bilhão
Será o impacto do piso na folha de pagamento dos municípios,
segundo cálculos da Confederação Nacional de Municípios

Estragos. Subsolo do principal prédio da UnB ficou submerso
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