
uitas vezes o mercado e a acade
mia têm dificuldade para estabe
lecer uma comunicação direta. Se 

por um lado há uma noção de que existe um 
volume crescente de oferta de vagas não 
preenchidas pela falta de mão de obra qua
lificada, os novos profissionais sofrem para 
superar uma imagem nem sempre mereci
da de cursos ou instituições que frequen
taram. Nesse sentido, 
uma parceria entre 
o Semesp e a Ciesp/ 
Fiesp pretende traçar 
projetos e programas 
conjuntos, que apri
morem o ensino supe
rior e requalifiquem o 
capital humano. 

0 primeiro passo do projeto já foi dado, 
por meio de uma pesquisa piloto realizada 
na cidade de Campinas (SP), com líderes 
empresariais, instituições particulares e 
alunos egressos de diferentes cursos supe
riores. Os resultados foram apresentados 
em São José do Rio Preto (SP), em março, 
durante a 8a edição das Jornadas Regio
nais do Semesp, que percorre agora outras 
regiões do estado (veja o calendário completo 
do evento no site www.semesp.org.br). 

Os problemas mais comuns na relação 
mercado e instituições de ensino e algumas 
soluções, especialmente para mudanças de 
curto prazo, foram apresentados pela coor
denadora de Projetos de Integração Setorial 
do Semesp, Lúcia Helena Silva. Ela lembrou 

que hoje 86% dos estudantes de ensino su
perior no Estado de São Paulo estão na rede 
privada e que, de acordo com um estudo da 
Franceschini Pesquisa, divulgado em 2008, 
essa rede é o maior formador de executivos 
de médio e alto escalão do estado, responsá
vel por 80% dos diretores e 71% dos presi
dentes de empresas. "Não existe apagão de 
mão de obra. O problema é a grande distân-

cia entre as entidades formadora e empre
gadora", destaca. 

Erros e soluções 
A pesquisa piloto apresentada mostra 

que esse vácuo provoca uma falta de conhe
cimento do mercado sobre como formar 
um aluno. Parte dos entrevistados criticou 
a formação dos estudantes e a inadequa
ção de cursos, mas não sabia apontar o que 
mudar. Outro problema são os estágios, que 
colocam alunos fazendo funções que não 
contribuem para o aprendizado. 

No entanto, Lúcia adverte que as institui
ções particulares não podem negar a respon
sabilidade sobre os equívocos cometidos nos 
últimos anos, especialmente no que se refe-
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http://www.semesp.org.br


re à divulgação. Na opinião da coordenadora 
da pesquisa, boa parte da rede privada usou 
durante muito tempo o preço dos seus cur
sos como principal argumento, o que mexeu 
com a opinião pública de maneira negativa. 
"Isso causou prejuízos de imagem sobre a 
qualidade do ensino que levam tempo para 
serem revertidos", explica. 

De acordo com Lúcia Helena, a solução 
em um primeiro momento é trabalhar com 
pequenas ações. Comprar obras literárias 
recém-lançadas ajuda o aluno a conhecer 
temas em voga no mercado. Participar de 
eventos, congressos, entre outros, fortalece 
o movimento de modernização. 

Na maioria dos casos, não há necessida
de de uma mudança completa do currícu
lo. Mudar um item em uma disciplina pode 
fazer diferença. Outra possibilidade é ob
servar o tamanho do curso. "Ser maior não 
significa ser melhor. Ao excluir conteúdos 
ultrapassados, se dinamiza a grade curricu
lar", exemplifica. 

Apesar de concordar com as críticas, o 
coordenador do curso de Administração da 
Fundação Padre Albino, Antonio Mota Jú
nior, é cético sobre alterar o currículo, por 
menor que seja a mudança. "O problema 
é convencer o colegiado, sempre bastante 
conservador", atesta. 

Para a pró-reitora do Centro Universi
tário Rio Preto (Unirp), Agdamar Affini, o 
grande desafio é envolver toda a comuni
dade da instituição em torno das mudanças 
necessárias. "Fica difícil chegar a um con
senso sobre o caminho a seguir", comenta. 

Aproximação oportuna 
Para contornar essas dificuldades, é im

portante fundamentar as transformações 
na perspectiva de os alunos estarem em 
contato com o mercado. Além do estágio, 
atividades complementares, pesquisas de 
campo e trabalhos de conclusão de curso 
são ótimas oportunidades para aproxi
mar academia e empresa. Lúcia usa como 
exemplo o curso de Tecnologia em Auto
mação Industrial da Faculdade da Vila Ma
tilde (Faatesp), em que oito alunos elabo
raram um sistema automatizado para um 
dos carros alegóricos da escola de samba 

Nenê da Vila Matilde (como reportou a ma
téria Parceria que dá samba na edição 162 da 
revista Ensino Superior). 

O exemplo da Faatesp também mostra 
a importância de estabelecer relações de 
troca com empresas locais, para além de 
palestras e programas de desconto, levando 
os estudantes aos eventos, auxiliando na re
visão de conteúdos e abordagens. 

Assim, ao envolver os alunos com as 
funções da futura profissão que escolhe
ram, essas ações abrem caminho para ex
por positivamente a marca da instituição 
no mercado, entre empresários e futuros 
estudantes em potencial. 

Mas as conclusões até aqui fazem parte 
apenas da primeira parte do projeto ela
borado pela parceria. Está prevista ainda a 
criação de uma comissão de estudos e uma 
metodologia de acompanhamento da de
manda e alinhamento dos currículos. Assim 
será possível analisar em todo o estado as 
competências que o formando e o empre
gador identificam como deficientes para o 
exercício da profissão. • 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 14, n. 163, p. 20-21, abr. 2012.




