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EDUCAÇÃO

ESCOLA COM QUE EU SONHO
Jéssica do Nascimento • Aluna do Programa de Formação Interdisciplinar Superior da Unicamp

‘Tem que ter troca entre aluno e professor’
● A universidade do meu sonho tem que me
dar todas as bases, me ajudar. Tem que ter
professores disponíveis a qualquer momento.
Eu tenho, por exemplo, uma professora de
Química que, quando tenho uma dúvida em
casa e mando um email, me responde,
mesmo num final de semana. Tem que ter
troca entre aluno e professor.

Um professor tem que ser dedicado, ter
amizade com a turma e fazer os alunos
ficarem interessados. Várias escolas do
ensino médio têm, atualmente, muitos
professores que não fazem os alunos se
interessarem pelas disciplinas. Na escola
em que eu estudei, a Estadual Sebastião
Ramos Nogueira, em Campinas, não havia
uma estrutura física muito boa. Nós
tínhamos uma biblioteca, mas os livros
eram poucos. Tinha sala de informática,
mas os alunos só podiam usar fora do
horário de aula. Não tínhamos aula com os
computadores.

Hoje, na Unicamp, temos material para
aulas práticas. Na escola, a gente nem
fazia aula prática. Espero que em meu
curso na universidade eu aprenda tudo o
que for necessário para a minha
profissão, para que eu possa me virar
sozinha e resolva problemas práticos da
minha área.

Curso superior de formação geral ganha espaço
Onze universidades federais oferecem Bacharelado Interdisciplinar; graduação não tradicional tem baixo índice de evasão

DEPOIS DE Ciência e Tecnologia na UFABC, Juliana faz engenharia

Alunos da rede pública de Campinas
ingressam na Unicamp sem vestibular
Universidade oferece 120 vagas em curso que leva estudantes à graduação

ALUNOS DO ProFIS fazem prova de literatura, na Unicamp: os melhores do Enem têm aulas por dois anos e ganham diploma de curso sequencial
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● SÃO PAULO. Alunos da rede pú-
blica de Campinas têm, desde
este ano, a chance de frequentar
o Programa de Formação Inter-
disciplinar Superior (ProFIS), da
Unicamp. Para ficar com uma
das 120 vagas anuais é preciso
estar no último ano do ensino
médio e se inscrever no Enem.
Os melhores de cada escola no
exame garantem o lugar no Pro-
FIS — que dura dois anos e ofe-
rece diploma de curso sequen-
cial — e automaticamente uma
vaga em um dos cursos de gra-
duação. Existem vagas para, en-
tre outros, Medicina, Arquitetu-
ra e Urbanismo, Farmácia, Filo-
sofia e Engenharia.

— Vimos que em Campinas
85% dos que concluíam o ensi-
no médio eram de escolas pú-
blicas e que apenas 30% dos
que ingressavam na Unicamp
vinham dessas escolas. Daí,
criamos o ProFIS para permitir
a inclusão social, mas também
para dar aos alunos uma forma-
ção ampla e visão crítica do co-
tidiano. A partir do programa, o
estudante que jamais colocaria
a Unicamp como opção passa a

frequentar a universidade, des-
cobre que pode fazer uma gra-
duação e faz uma escolha ma-
dura da profissão que vai seguir
— conta Marcelo Knobel, pró-
reitor de graduação da Uni-
camp, lembrando que as notas
durante o ProFIS são determi-
nantes na hora de escolher a
graduação. — Escolhe antes
aquele que tem a melhor nota.

Dos 120 alunos, apenas um
largou o curso na Unicamp
A iniciativa tem tido baixís-

sima taxa de evasão: dos 120
que entraram este ano, só um
desistiu das aulas, em período
integral. Além disso, permite
que os estudantes — que têm
disciplinas como Evolução, Ju-
ventudes, Cidadania e Psicolo-
gia, Leitura e Produção de Tex-
to, Matemática Básica, Intro-
dução à Estatística e Textos
Fundamentais de Literatura —
tenham uma visão mais ampla
dos cursos de graduação que
poderão escolher.

— Estou tendo uma visão
melhor dos cursos (de gradua-
ção) e vejo que tenho um leque
grande para escolher. Quero al-
go na área de Exatas. Mas ain-
da estou na época de conhecer
as áreas — conta Guilherme
Arruda Pedroso, de 18 anos,

que faz parte da primeira tur-
ma e, indeciso, chegou a fazer
vestibular para Matemática e
Engenharia Elétrica.

Mas não é só a taxa de eva-
são que é mínima: o interesse
dos alunos do ensino médio
da região também é pequeno.
Diretora da escola Professor
Newton Pimenta Neves, no
bairro Jardim Aeroporto, Pris-
cila Maria Pereira Santos con-
ta que dos 700 alunos do últi-
mo ano, dez se interessaram
pelo programa:

— Infelizmente, a maioria
dos nossos alunos não têm a
ambição de cursar uma facul-
dade. Eles querem concluir o
ensino e trabalhar, se confor-
mam com o mínimo. Nós va-
mos tentar estimular, mas por
enquanto os que se interessa-
ram foram só os que já tinham
as melhores notas na escola.

— Sabemos que disputamos
esses alunos com o mercado
de trabalho, a construção ci-
vil, por exemplo, está aqueci-
da. Mas a gente quer criar a
perspectiva de que a universi-
dade pública fará diferença na
vida desses jovens. E tem da-
do certo. Na primeira turma,
90% dos alunos são a primeira
geração a chegar ao ensino su-
perior — conta Knobel. ■

CORPO A CORPO

MOZART NEVES RAMOS

‘É preciso saber
como o mercado
lidará com isso’
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O GLOBO: Qual é a sua
opinião sobre os cursos de
formação geral chamados
de Bacharelado Interdisci-
plinar (BI)?
MOZART NEVES RA-
MOS: A iniciativa é interes-
sante porque vence a bar-
reira da interdisciplinarida-
de e dá mais opções ao alu-
no, que passa a ter visão
sistêmica de sua área e con-
segue se reorganizar mais
facilmente, por exemplo, a
partir dos avanços tecnoló-
gicos. Mas cursos assim ge-
neralizam o conhecimento.
É preciso saber como o
mercado lidará com isso.

● As pessoas podem en-
contrar dificuldades na ho-
ra de buscar emprego?
MNR: O mercado traba-
lha com especificidade.
Muitas vezes querem não
só o engenheiro, mas o en-
genheiro mecânico espe-
cialista em tal coisa. Bus-
cam o profissional amadu-
recido em sua área.

● Os concursos públicos
podem ser uma opção
mais fácil?
MNR: Os concursos esta-
tais também são bem espe-
cíficos, talvez esse diploma
em formação geral, do pon-
to de vista prático, não te-
nha muita valia nesse caso.
Mas vai servir para que a
gente discuta qual o cami-
nho da graduação.

● Que outras vantagens o
BI oferece?
MNR: O aluno que faz esse
curso tem a chance de
amadurecer antes de optar
por uma graduação dita
tradicional, o que vai con-
tribuir para diminuir a eva-
são em algumas áreas.

● Fundador e ex-presidente
do Todos Pela Educação,
Mozart Neves Ramos diz
que os cursos de formação
geral são uma “iniciativa in-
teressante”, mas não po-
dem ter função prática.
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● SÃO PAULO. Ano passado, de
acordo com o Ministério da Edu-
cação (MEC), 222,4 mil alunos
cursaram disciplinas de gradua-
ções tradicionais em todo o Bra-
sil. Um número bem menor —
pouco mais de nove mil — che-
gou às universidades para ter
aulas em cursos superiores de
formação geral, chamados de
Bacharelado Interdisciplinar
(BI). Ao todo, 11 universidades
federais oferecem os cursos,
que têm duração média de três
anos e foram desenvolvidos pa-
ra que os estudantes possam re-
solver “problemas multifaceta-
dos” do mundo moderno.

— Esses cursos permitem ao
jovem ter uma formação ampla.
A universidade, principalmente
a federal, não pode ser só forma-
dora de recursos humanos. Tem
que ser formadora de cidadãos,
permitir que o jovem discuta
questões éticas e sociais — con-
ta Cláudio Costa, secretário de
Educação Superior do MEC. —
Mas não são excludentes (os
cursos e a graduação tradicio-
nal), temos espaço para todos.

Os cursos de formação geral
começaram em 2005, na Uni-
versidade Federal do ABC
(UFABC), em São Paulo, que,
desde a sua criação, só oferece
cursos com base nesse mode-
lo. Mais flexíveis que os tradi-
cionais, os Bacharelados Inter-
disciplinares oferecidos por
instituições como UFABC, Uni-
versidade Federal da Bahia
(UFBA), e Universidade Fede-
ral de Santa Catarina (UFSC)
normalmente são divididos em
grandes áreas de conhecimen-
to, como Artes, Humanidades,
Ciência e Tecnologia, e Saúde.

Na UFBA, oficinas de texto
fazem parte do curso

A forma de ingresso em cada
universidade varia, mas muitas
delas adotam o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem). Quem
faz o BI pode, depois de forma-
do e já com o diploma em mãos,
cursar uma graduação tradicio-
nal na mesma instituição de en-
sino sem a necessidade de novo
vestibular. Na UFBA, 20% de to-
das as vagas das graduações
tradicionais são reservadas pa-
ra os BIs. Quem se forma tam-
bém pode tentar uma vaga na
pós-graduação.

O modelo de BI também va-
ria. No caso da UFBA, depois de
aprovado, um aluno que se ins-
creveu no BI de Humanas passa-
rá cerca de três anos tendo au-
las de disciplinas da área de co-
nhecimento escolhida, mas tam-
bém terá algumas aulas de Saú-
de, Artes e Ciência e Tecnolo-
gias. E ainda obrigatoriamente
disciplinas de Língua Portugue-
sa, Oficina de Textos e Estudo
da Contemporaneidade.

Na Universidade Federal Rural
do Semi-Árido, no Rio Grande do

Norte, o BI em Ciências e Tecno-
logia é, desde o segundo semes-
tre de 2008, pré-requisito para
quem quer cursar Engenharia:

— Havia um número alto de
evasão e troca de cursos. A pes-
soa começava cursando Enge-
nharia Mecânica e aí queria mu-
dar para a Elétrica. O BI faz com
que os alunos entrem em conta-
to com disciplinas básicas de
Engenharia, e isso fica sendo um
primeiro ciclo. Depois de três
anos, o aluno recebe o diploma
em Ciência e Tecnologia, e deci-
de se quer cursar mesmo Enge-
nharia — conta Walter Martins,
coordenador do curso de ba-
charel em Ciência e Tecnologia,
lembrando que o curso também
serve para quem quiser depois
cursar licenciatura.

“BI não tem lugar
reservado no mercado”
Diretor do Instituto de Hu-

manidades, Artes e Ciência da
UFBA e responsável pelos BIs,
Sérgio Farias concorda que os
cursos permitem que o jovem
escolha a carreira que vai se-
guir com mais maturidade:

— Diminui o índice de eva-
são. Nos BIs é de 19%, enquan-
to a média da UFBA é de 47%.

Walter Martins ressalta a
importância do mercado:

— O curso tem sido um su-
cesso, mas o BI não tem lugar re-
servado no mercado. O aluno se
forma e não é engenheiro e não
é professor. Ele tem uma boa ba-
se de Matemática, de Química,
de Física, pode aprender mais e
se moldar de acordo com a ne-
cessidade da empresa. Mas isso
só funciona se a empresa tiver
oportunidade para esse tipo de
profissional — diz Martins.

Bacharel em Ciência e Tecno-
logia pela UFABC, Juliana San-
chez conta que precisou explicar
na empresa em que tentava es-
tagiar como o curso funcionava.

— Entenderam e me escolhe-
ram exatamente por ter o ba-
charelado, já que ter feito BI per-
mite que eu converse com enge-
nheiros de várias especialidades
— conta Juliana, que decidiu
continuar na universidade para
cursar Engenharia de Energia.

Júlio Facó, chefe de gabine-
te da UFABC, também vê van-
tagens na formação:

— Não dá para você se tor-
nar apenas um superespecia-
lista. O mundo é dinâmico.

Secretário de Educação Supe-
rior do MEC, Costa diz que o go-
verno federal não está incenti-
vando especialmente o modelo
de formação geral, mas vê “com
bons olhos” essas iniciativas. E
que, se houver a criação de no-
vas universidades, elas certa-
mente terão vagas para bachare-
lados interdisciplinares:

— Em determinadas áreas,
você terá a necessidade do cur-
so de Engenharia tradicional,
porque você vai ter ali o inves-
timento maciço da empresa X.
Em outros locais, podemos par-
tir para esses modelos. Precisa-
mos ter múltiplas ofertas. ■
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 18 julho 2011, Primeiro Caderno, p. 4.




