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Fundação
alemã oferece
bolsas de estudo

● A graduação tecnológica tam-
bém pode servir como atualiza-
ção para quem já está no merca-
do e quer mudar de área. Foi o
caso de Nelson de Almeida, que
já tinha uma carreira na área de
sua formação, Administração de
Empresas. Mas seu sonho sem-
pre foi estudar Gastronomia, cur-
so no qual é recém-formado pela
Universidade Cruzeiro do Sul.

“Quando era adolescente, não
tinham tantas opções de curso
como hoje e ele era considerado

uma especialização”, lembra.
Para ele, o fato de a grade curri-
cular ser muito prática é um dos
maiores trunfos desse tipo de
curso. “Com isso, a gente enxer-
ga diversas oportunidades den-
tro da graduação.”

Já Marília Gama descobriu por
acaso o curso de Tecnologia de
Eventos no Senac. “Após um in-
tercâmbio, decidi fazer Hotelaria.
Pesquisando sobre o curso,
achei esse e vi que tinha tudo a
ver comigo”, conta. “Minha área
é nova, mas penso que, com
eventos como a Copa do Mundo
e as Olimpíadas acontecendo no
Brasil, muita gente que já atua no
mercado está procurando esses
cursos para se atualizar.” / M.M.
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Jornalista e escritor Ruy
Castro é internado no Rio

Leia. Comedores profissionais
têm estômagos diferentes
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Paulo Saldaña

Professores da Universidade de
São Paulo (USP) criticaram o
projeto da Pró-Reitoria de Gra-
duação que premiará os melho-
res professores com notebooks
e iPads. Como o Estado revelou,
docentes com mais pontos em
critérios estabelecidos pela insti-
tuição receberão os prêmios,
que também incluem viagens.

A associação dos docentes da
universidade (Adusp) se diz con-
tra a premiação. “Achamos que

há outros mecanismos para ava-
liar o desempenho do docente,
sem um prêmio”, diz a presiden-
te da Adusp, Heloisa Borsari. “E
não dá para pensar em uma polí-
tica como essa vivendo a realida-
de da USP, com salas lotadas, fal-
ta de professores e sem equipa-
mentos básicos para as aulas.”

O professor Luiz Renato Mar-
tins, da Escola de Comunicação
e Artes (ECA), concorda que a
melhora nas condições de traba-
lho deveria vir antes de prêmios.
“Dar computador, Ipad, parece
coisa de programa de auditório,
é até caricato. Professores preci-
sam de mais bolsas e verbas.” Ele
também critica distinções a pes-
soas e não a trabalhos pontuais.

A pró-reitora de Graduação,
Telma Zorn, esperava que o prê-
mio desagradasse alguns profes-

sores, mas diz que o mais im-
portante é a valorização da
graduação. Professora da Es-
cola Politécnica (Poli-USP),
Roseli de Deus Lopes diz ter o
mesmo raciocínio. “O impor-
tante é o que a universidade
sinaliza. Porque os parâme-
tros de avaliação das institui-
ções estão muito focados na
pesquisa, não se valoriza o tra-
balho na graduação.”

A premiação foi aprovada
na quinta-feira pelo Conse-
lho de Graduação. A ideia é
que já se inicie neste ano. Tam-
bém em 2012 a USP espera au-
mentar seu corpo docente.

O governo paulista encami-
nhou à Assembleia Legislati-
va projeto de lei para a criação
de 700 novos cargos de profes-
sores e autorização para a con-
tratação de outros 1.955, ne-
cessários para os que devem
se aposentar. A USP conside-
ra preocupante a aposentado-
ria desses professores, obriga-
tória aos 70 anos. Novas con-
tratações precisam ser autori-
zadas por lei. De acordo com a
USP, elas não devem ocorrer
de uma só vez.

Professores criticam
prêmio da USP que
vai dar iPad e laptop Um programa destinado a brasi-

leiros interessados em bolsas de
estudos de pós-graduação na Ale-
manha está aceitando inscrições
até o dia 11 de março. A Funda-
ção Konrad Adenauer seleciona
estudantes com até 30 anos, de
todas as áreas acadêmicas con-
templadas no sistema universitá-
rio alemão – com exceção de Mú-
sica e Artes, Medicina, Odontolo-
gia e Veterinária.

Os candidatos devem acessar
o site kas.de/brasil para ler o re-
gulamento. É necessário conhe-
cimento certificado em língua
alemã, além de rendimento aci-
ma da média nos estudos de ní-
veis médio e superior.

A bolsa oferecida é mensal e
varia de acordo com o grau de
qualificação do aluno. Tem dura-
ção mínima de um ano, renová-
vel de acordo com o rendimento
acadêmico. A fundação arca com
passagens aéreas de ida e volta.

Bacharéis também
buscam tecnólogos
para se atualizar

Em uma década, cursos tecnológicos
receberam 547% mais alunos em SP

Tiago Rogero / RIO

O jornalista e escritor Ruy Cas-
tro, de 63 anos, foi internado an-
teontem com uma crise convulsi-
va no Centro de Terapia Intensi-
va (CTI) do Hospital São Lucas,
em Copacabana, na zona sul do
Rio de Janeiro.

Segundo boletim médico di-
vulgado pela assessoria de im-
prensa do hospital, seu quadro
clínico é estável. Castro está “lú-
cido, cooperativo e respira es-
pontaneamente (sem auxílio de
aparelhos)”, informou o texto.

Ele deu entrada no Hospital
Municipal Miguel Couto, na Gá-
vea, também na zona sul da capi-

tal fluminense, por volta de
18h30 de anteontem e, às 23
horas, foi transferido para o
São Lucas.

Ainda de acordo com o hos-
pital, Castro vai permanecer
em observação no CTI, sem
previsão de alta.

O São Lucas não soube in-
formar o que levou o escritor
à crise convulsiva. No entan-
to, segundo a assessoria de im-
prensa, “as primeiras evidên-
cias descartaram um acidente
vascular cerebral (AVC)”.

Mineiro de Caratinga, mas
“carioca” desde a adolescên-
cia, Castro é colunista da rá-
dio BandNews FM e do jornal
Folha de S. Paulo. Entre ou-
tras obras, é autor de biogra-
fias de Nelson Rodrigues – O
Anjo Pornográfico (1992) e
Garrincha – Estrela Solitária
(1999) –, além de livros como
Chega de Saudade (1990), so-
bre a bossa nova.

Mariana Mandelli

Entre 2000 e 2010, o porcen-
tual de ingressantes em cur-
sos superiores tecnólogos au-
mentou 547% no Estado de
São Paulo, enquanto caiu 20%
nas graduações tradicionais.
Os dados incluem instituições
privadas e públicas. Para espe-
cialistas, os números mos-
tram a tendência de expansão
dos cursos tecnológicos em de-
trimento dos bacharelados
convencionais.

Em 2000, eles representavam
3,6% dos novos alunos. Em 2010,
dado mais recente, esse número
foi para 23,3% – ou seja, um em
cada quatro novos alunos esco-
lhe um curso tecnólogo. Em con-
trapartida, a porcentagem de no-
vos estudantes nas graduações
tradicionais, nesse mesmo perío-
do, caiu de 96,4% para 76,7% do
total no Estado.

Os dados são um recorte do
Censo da Educação Superior, do
Ministério da Educação (MEC),
feito pelo Sindicato das Entida-
des Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp).

As graduações tecnológicas
são cursos de curta duração,
com foco na atuação no merca-
do de trabalho. Atualmente, os
cinco mais procurados pelos es-
tudantes paulistas são Gestão de
Recursos Humanos, Gestão Lo-
gística, Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas, Gestão Fi-
nanceira e Mercadologia (Marke-
ting), nessa ordem.

O crescimento identificado
em São Paulo corresponde à ten-
dência brasileira. Em 2005, o nú-
mero de ingressantes nesses cur-
sos representava 8,5% do total
de novos alunos no ensino supe-
rior do País. Já em 2010, essa ta-
xa subiu para 14,8%.

Para Rodrigo Capelato, dire-
tor executivo do Semesp, as ta-
xas crescentes mostram que o
preconceito contra esse tipo de
curso está, aos poucos, diminuin-
do. “Havia uma resistência mui-
to forte dos alunos, que achavam
que o diploma não valia nada, e
também do mercado de traba-
lho, que não queria empregar os
formados”, afirma. “Alguns con-
selhos profissionais não que-
riam conceder registro e algu-
mas empresas não admitiam
quem tivesse essa formação.”

Tendência. Para especialistas,
a curta duração é um dos maio-
res atrativos dos tecnólogos. Se-

gundo eles, é esse o tipo de for-
mação que se adapta mais rapida-
mente às transformações e ten-
dências econômicas.

“O mundo e o mercado estão
mais ágeis. O aluno vai atrás des-

se tipo de curso porque ele res-
ponde com mais eficiência às de-
mandas do mercado”, explica
Maria Stela Crotti, diretora do
Centro Universitário Senac de
Campos do Jordão.

“Além disso, são formados
profissionais específicos – que
não têm formação generalista –
para certas áreas de forma rápi-
da, atendendo às demandas. A
demora para tirar o diploma po-
de formar um profissional desa-
tualizado”, diz ela.

A atualização dos currículos
interdisciplinares e a constante
simulação de ambientes profis-
sionais durante o curso também
são outros aspectos que colo-
cam o aluno em sintonia com o
mercado. “Procuramos desen-
volver no aluno essa capacidade
empreendedora, para o estudan-
te ter uma visão ampla”, explica
Danilo Duarte, pró-reitor da Uni-
versidade Cruzeiro do Sul.

Carlos Monteiro, especialista
em ensino superior, afirma que a
tendência de crescimento dos
cursos superiores de tecnologia
deve permanecer. “As gradua-
ções tecnológicas e a educação a
distância são as chaves para o
Brasil ampliar efetivamente o nú-
mero de alunos no ensino supe-
rior”, considera.

Autor de biografias
de Nelson Rodrigues
e Garrincha teve uma
crise convulsiva, mas seu
quadro clínico é estável
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Novo prêmio aprovado
na semana passada vai
contemplar docentes
bem avaliados; Adusp
é contrária à iniciativa

Educação. Nas graduações tradicionais, houve queda de 20% no número de novos ingressantes no mesmo período, mostra o
Censo da Educação Superior do MEC; especialistas citam curta duração e especificidade da formação para o mercado como atrativos

De olho no futuro. Marília de Almeida Gama encontrou no curso de Tecnologia de Eventos do Senac uma forma de se atualizar em uma área que ainda é nova
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 fev. 2012, Primeiro Caderno, p. A10.




