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Columbia
vai abrir
escritório
no Brasil
Cúpula da universidade americana
participa de encontro em SP na 4ª-feira

CICLO GRANDES UNIVERSIDADES:

COLUMBIA. QUARTA-FEIRA, DAS 18

HORAS ÀS 19H15, NO INSPER (RUA

QUATÁ, 300). COM A PARTICIPAÇÃO

DO REITOR, LEE BOLLINGER, DO

PRÓ-REITOR, JOHN COASTWORTH, E

DO DIRETOR DO SIPA, ROBERT

LIEBERMAN. VEJA COBERTURA EM

ESTADÃO.COM.BR/EDUCACAO

● Hoje pró-reitor de Columbia,
John Coatsworth participou do
episódio mais polêmico da ges-
tão do reitor Lee Bollinger: a pa-
lestra do presidente iraniano
Mahmoud Ahmadinejad, feita a
convite da universidade, em
2007. “Houve aspectos que pode-
ríamos ter manejado melhor,
mas o saldo foi excelente”, disse.

“Como afirmou o reitor na oca-
sião, liberdade de expressão não
é só o direito de um indivíduo di-
zer o que pensa. É o direito que
temos de ouvir alguém, mesmo
aqueles de quem discordamos.”

O convite provocou protestos
dentro e fora do câmpus. Pressio-
nado, Bollinger falou duro: “O
senhor exibe todos os sinais de
um ditador cruel e mesquinho.”
Mediador, Coatsworth cobrou
uma resposta à acusação de que
o regime prega a destruição de
Israel. “Amamos todos os po-
vos”, reagiu Ahmadinejad. / S.P.

CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

EDUCAÇÃO
5,8 mil

WASHINGTON

Está ocorrendo, nas universi-
dades dos Estados Unidos,
um aumento de iniciativas de
avaliação de alunos de primei-
ro e último anos. O objetivo é
medir o aprendizado do mo-
mento em que se entra no en-
sino superior até a formatura.

Mais de cem instituições de
ensino publicaram voluntaria-
mente os resultados desses
novos testes, oferecendo a
pais, possíveis futuros alunos
e a órgãos reguladores do go-
verno uma medida do valor
que as universidades adicio-

nam às habilidades de pensa-
mento crítico e aquisição de co-
nhecimento.

Uma dessas instituições é a
Universidade do Texas, que
criou há oito anos uma prova nes-

ses moldes, chamada Collegiate
Learning Assessment (CLA).
Um dos fenômenos observados
é de que os alunos em geral vão
bem nessa prova, mas os forman-
dos não tiram notas muito supe-

riores às dos calouros. Os gesto-
res da universidade usam esses
dados para buscar melhorar o en-
sino.

A Universidade do Texas é
uma das poucas instituições de

ensino superior dos EUA que exi-
gem que o CLA seja feito. Outras
escolas aplicam, esse teste – e
também outros dois, o Collegia-
te Assessment of Academic Pro-
ficiency e o Proficiency Profile –
de maneira voluntária, e os resul-
tados normalmente não são pu-
blicados.

O movimento de avaliações
de alunos universitários come-
çou como mero exercício inter-
no. Mas isso mudou radicalmen-
te no ano passado, quando dois
sociólogos – Richard Arum, da
Universidade de Nova York, e Jo-
sipa Roksa, da Universidade de
Virgínia – usaram os resultados
do CLA para criticar o nível do
ensino superior americano.

Depois de aplicar o teste em 24
faculdades privadas e públicas, a
dupla de especialistas concluiu
que somente 36% dos alunos
mostraram ganhos de aprendiza-
do significativos.

Méritos. Diretores das escolas
se dividem quanto aos méritos
da avaliação. Muitas adotaram

os testes como uma ferramen-
ta entre várias para medir os
resultados dos alunos.

“Acho que foi uma revela-
ção”, disse Jeff Albernathy,
presidente do Alma College,
uma escola de artes em Michi-
gan. “É difícil ter dados sobre
o aprendizado dos alunos em
todas as disciplinas.”

Há alguns anos, o Conselho
de Faculdades Independen-
tes organizou um consórcio
de escolas privadas para apli-
car o CLA e compartilhar suas
conclusões. Chegaram a parti-
cipar 57 instituições, disse Ri-
chard Ekman, presidente do
conselho. Mas a iniciativa foi
encerrada.

Poucas instituições priva-
das publicam os resultados da
avaliação. Mas 144 universida-
des públicas informaram as
notas no site collegeportraits.
org, com base no Voluntary
System of Accountability, lan-
çado em 2007 por duas asso-
ciações de universidades pú-
blicas. / AP

Universidades dos EUA adotam avaliações

Serviço

bolsas serão distribuídas em universidades da Austrália,
Bélgica, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Holanda e Portugal

TAMI CHAPPELL/REUTERS
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Ahmadinejad
e a liberdade
de expressão

meses é a duração da bolsas, voltadas para
estudantes de graduação em ciência e tecnologia

}

Iniciativa. Mais de cem escolas publicaram voluntariamente os resultados de seus testes

Elite. Cerimônia de formatura de alunos em Columbia, por onde já passaram 40 Prêmios Nobel e 3 presidentes dos EUA

Tem crescido no país o
número de instituições
que testam alunos no
1.º e no último ano para
medir aprendizado

Sergio Pompeu / ESTADÃO.EDU

O alto escalão da Universida-
de Columbia, uma das joias da
Ivy League americana, desem-
barca nesta semana em São
Paulo com um presente. Para
o Rio. A segunda maior cidade
brasileira vai ganhar em se-
tembro o oitavo escritório glo-
bal de Columbia, que dará es-
trutura de apoio logístico e
acadêmico para professores e
estudantes interessados em
fazer pesquisa no País. “A
curiosidade nossa, e do mun-
do, pelo que acontece no Bra-
sil nunca foi tão grande”, diz o
pró-reitor acadêmico da uni-
versidade nova-iorquina,
John Coatsworth.

O pró-reitor é um dos inte-
grantes da comitiva de Colum-
biaque participa na quarta-fei-
ra do ciclo Grandes Universi-
dades, em evento que será rea-
lizado no câmpus do Insper,
na Vila Olímpia, zona sul de
São Paulo. Os outros são o rei-
tor da universidade, Lee Bol-
linger, advogado que é refe-
rência no debate sobre liber-
dade de expressão e ações afir-
mativas nos Estados Unidos,
e o diretor da Escola de Políti-
cas Públicas e Relações Inter-
nacionais (Sipa, na sigla em in-
glês), Robert Lieberman.

Fundada em 1754, Colum-
bia é um dos exemplos mais
notáveis da opulência do ensi-
no superior nos Estados Uni-
dos. Financiada por um fundo
de perto de US$ 8 bilhões, ali-

mentado por investimentos e
doações, tem pouco mais de 27
mil estudantes. Lidera a lista de
universidades com ganhadores
do Nobel (são 40 prêmios até ho-
je). Estudaram em Columbia
três presidentes americanos, en-
tre eles o atual, Barack Obama.

Como ocorre nas universida-
des de elite dos EUA, a palavra de
ordem em Columbia é acelerar a
internacionalização. Um dos ins-
trumentos para isso foi uma re-
de que já inclui representações
em Paris, Istambul, Amã (Jordâ-
nia), Mumbai (Índia) e Pequim.
Na semana passada, essa estrutu-
ra ganhou o acréscimo de um glo-
bal office em Santiago, no Chile.
Antes do Brasil, Columbia inicia-
rá as atividades de um escritório
em Nairóbi (Quênia).

Mão dupla. Além de dar supor-
te a seus alunos e pesquisadores,
a universidade quer atrair estu-
dantes brasileiros e ampliar o in-
tercâmbio com instituições da-
qui, hoje disperso em acordos in-
dividuais feitos por suas 15 esco-
las. “Uma das missões do escritó-
rio será identificar brasileiros
promissores e divulgar nossos
programas para eles”, diz Coats-
worth. “Sabemos que há mais ta-
lentos no Brasil do que consegui-
mos atrair hoje.”

Antes de ser pró-reitor, Coats-
worth dirigiu a Sipa, um dos nú-
cleos da presença brasileira em
Columbia. O centro tem dez alu-
nos brasileiros, bolsistas do Le-
mann Fellowship, programa fi-
nanciado pelo empresário Jorge

Paulo Lemann, um dos controla-
dores da Ambev, para apoiar o
intercâmbio com o País. Entre as
iniciativas beneficiadas pelo pro-
grama está a dupla graduação

com a Fundação Getúlio Vargas,
que oferece cursos de dois anos
para alunos da Sipa e da FGV em
Relações Internacionais e Políti-
cas Públicas. Metade do progra-

ma é dada no Brasil e a outra me-
tade nos EUA.

“Queremos também expandir
a relação com nossa densa rede
de contatos no Brasil”, afirma
Coatsworth. Além de ex-alunos
de destaque, Columbia já teve co-
mo professores convidados per-
sonalidades do quilate de Fer-
nando Henrique Cardoso e do
ex-presidente do Banco Central,
Armínio Fraga.

Ciclo. Criada em 1991 por Le-
mann e pelos outros controlado-
res da Ambev, a Estudar já deu
cerca de 500 bolsas para jovens
talentos estudarem no Brasil e
no exterior. Para divulgar esco-
las de elite, iniciou no ano passa-
do o ciclo Grandes Universida-
des, com a participação da Uni-
versidade Harvard, da Harvard
Business School, de Yale e do bra-
sileiro Instituto Tecnológico de

Aeronáutica (ITA). A edição
2012 do ciclo, que tem o Esta-
dão.edu como parceiro, come-
çou na semana passada, com a
visita a São Paulo da comitiva
da Singularity. Abrigada em
instalações da Nasa na Cali-
fórnia, a universidade se pro-
põe a divulgar a mentalidade
de tecnologia e inovação do
Vale do Silício.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 19 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




