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Com índices recordes de eva-
são, a USP Leste planeja sua
maior expansão desde que foi
criada, há sete anos. A unidade
deve ganhar até 2014 dez no-
vas estruturas, entre prédios
de pesquisa, laboratórios e
centro de convenções, com
previsão de gastos de R$ 96
milhões nas obras.

O projeto prevê mais de 38
mil m² em novas construções.
Os edifícios vão ocupar a atual
área da escola e também um
terreno vizinho, de 43 mil m²,
cedido pelo governo do Esta-
do. O maior montante, de R$
30 milhões, está previsto para
um prédio da Escola Politécni-
ca, que deve abrigar o novo
curso de Engenharia da Com-
putação. O edifício da Poli é a

única iniciativa que resultará
em aumento de vagas.

Algumas obras são para aten-
der necessidades pedagógicas
identificadas na Each. Haverá
um edifício específico para
Pesquisa e Extensão, um labo-
ratório de Têxtil, Moda e Mí-
dias, bloco de pós-graduação e
uma piscina laboratório.

Além disso, no novo terreno
cedido à universidade serão
instalados um centro de con-
venções de 10 mil m², além de
um Centro de Cultura e Expo-
sição. Este último tem projeto
de Ruy Ohtake.

Ao saber dos projetos da es-
cola, alunos criticaram a falta
de prioridade em reforçar as
graduações. No ano passado,
um estudo feito por professo-
res da USP recomendou o fe-
chamento de 330 vagas. Um
curso seria extinguido no pro-
cesso. A ideia acabou vetada.
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A situação mais grave entre as
dez graduações da USP Leste é a
docurso de Licenciatura de Ciên-
cias da Natureza (LCN). Regis-
tra a maior média de perda de
alunos desde 2005 – de 33% – e
no ano passado teve uma evasão
de 55%. “Eu sou o único da mi-
nha turma de ingressantes que

vai se formar neste ano. O restan-
te saiu ou está com curso tranca-
do”, diz o estudante Rafael Dias
da Silva, de 35 anos.

Os problemas com o LCN se
acumulam desde o vestibular e
também nas matrículas. A gra-
duação, que tem a menor concor-
rência da USP, nunca conseguiu
preencher todas suas vagas. Nes-
te ano, com o novo sistema de
rechamada, em que candidatos
de outras carreiras são chama-
dos, foi alcançado melhor resul-

tado. Teve 58 matriculados no
noturno e 48 no matutino – são
60 vagas em cada período.

Para o coordenador do curso,
Thomás Haddad, esse problema
chega a ser mais preocupante
que a evasão. “O curso sofre
mais com o baixo índice de matri-
culas após o vestibular do que
com evasão. E temos trabalhado
para melhorar a divulgação do
curso no ensino médio”, diz ele,
no cargo desde o início de 2011.
“Todas as licenciaturas sofrem,

são menos atraentes. A profis-
são docente costuma pagar me-
nos, existem problemas de con-
dições de trabalho.”

Mudanças. Como forma de re-
verter essa realidade, o curso foi
remodelado e uma nova configu-
ração deve estrear a partir do
ano que vem. A graduação vai ga-
nhar sete novas disciplinas, nas
áreas de biologia, química e físi-
ca. As disciplinas de astronomia
e física terão mais aulas.

Apesar desse aumento, a carga
horária será mantida. Haverá a
redução na carga de matérias op-
tativas a serem cursadas.

Outra mudança significativa
atinge o modelo que marcou a
Each, que é o ciclo básico – um
conjunto de disciplinas obrigató-
rias aos ingressantes de todos os
cursos. Para a LCN, as discipli-
nas desse ciclo poderá ser cursa-
da ao longo de três anos, não so-
mente no ano de ingresso.

A alteração é uma aposta para
adiantar o contato dos ingressan-
tes com o conteúdo. “O desafio é
mostrar para os alunos que vale
a pena seguir o curso e isso é uma
coisa que se realiza na sala de au-
la. Temos de conquistar esses
alunos ao longo do primeiro
ano”, completa Haddad. / P.S.
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Abandono. Entre 2005 e 2011, mais de 1,4 mil estudantes deixaram o câmpus da USP Leste; Licenciatura em Ciências da Natureza é o curso com maior evasão
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A Escola de Artes, Ciências e
Humanidades (Each) da Uni-
versidade de São Paulo – a
USP Leste – nunca perdeu tan-
tos alunos como em 2011. A
unidade registrou evasão de
37% no ano passado. Desde
2005, ano em que as primeiras
turmas pisaram no câmpus,
20% dos matriculados já desis-
tiram dos cursos oferecidos
na unidade.

Até o ano passado, 1.424 estu-
dantes da USP Leste já haviam
abandonado as graduações. Des-
tes, 374 alunos saíram somente
em 2011 – registrando o resulta-
do recorde. O índice é bem supe-
rior à média da USP. A universi-
dade não divulgou o dado mais
recente, mas os últimos resulta-
dos disponíveis indicam um índi-
ce próximo a 20%.

Se comparada com a média na-
cional, a situação é também preo-
cupante. As universidades públi-
cas do Brasil têm evasão de
14,4%. As instituições privadas
perdem menos alunos: 24,2%, se-
gundo o último dado disponível.

A direção da unidade vê os da-
dos com preocupação, mas refor-
ça a diferença de cada curso, de-
fendendo que não se trata de
uma crise da USP na zona leste.
“O resultado não é bom, não nos
satisfaz. Mas os cursos têm eva-
são diferente uns dos outros. Há
cursos com ótimos resultados”,
diz o diretor da Each, Jorge Boue-
ri. “Os motivos têm de ser traba-
lhados em cada curso.”

A evasão atinge os cursos de
forma desigual. A graduação em
Marketing, por exemplo, teve
uma evasão média de apenas 11%
desde 2005 – apesar de o índice
estar crescendo. No ano passa-
do, a taxa foi de 22% em relação
ao número de vagas.

Apenas um curso, o de Ciên-
cias da Atividade Física, conse-
guiu reverter em 2011 a debanda-
da de alunos. Mas ainda não há
muitoa comemorar: o índice nes-
se curso caiu de 52%, em 2010,
para 32% – que ainda é alto.

Causas. A USP Leste foi criada
com dez graduações, todas não
tradicionais e com uma propos-
ta curricular inovadora. Até
2008, a evasão média não passa-
va de 12%. Mas, exatamente após
2009, ano em que os primeiros
formados chegaram ao mercado
de trabalho, esse índice disparou
e só tem aumentado. Além disso,
a maioria dos cursos ainda é pou-
co conhecida pela população e
há uma dificuldade em inserir
formados de certas carreiras no
mercado.

As causas da evasão são varia-
das, com diferenças também de
curso para curso. Mas a falta de
conhecimento sobre os cursos,
combinada com a baixa concor-
rência no vestibular da Fuvest,
tem seu reflexo: 60% dos alunos
que saíram da USP Leste nem
chegaram a frequentar as aulas
ou encerraram matrículas antes
de cursarem 20% dos cursos.

Uma parcela significativa de
matriculados também acaba
saindo da unidade por transfe-
rências. Desde a inauguração da
Each, 15,5% dos matriculados mi-
graram para outros cursos – o

que corresponde a 224 estudan-
tes. A unidade ganhou apenas
164 alunos de fora.

O curso que mais perdeu alu-
nos por transferência foi a Licen-
ciatura em Ciências da Nature-

za, exatamente o que tem a me-
nor concorrência no vestibular –
de apenas 1,53 candidato por va-
ga na última Fuvest (mais infor-
mações nesta página).

Segundo Boueri, o plano de

obras da unidade, revelado na se-
mana passada pelo Estado, vai
colaborar com a permanência
dos estudantes.

“Claro que o ambiente da uni-
dade faz diferença para o aluno
que estuda. Mas com o projeto
de expansão da unidade e aproxi-
mação com a comunidade, vai
ter mais alunos com perfil para
permanecer nos cursos até o
fim”, completa.

Críticas. Para o diretor do cursi-
nho popular Henfil, Matheus
Prado, a forte evasão prejudica o
projeto. “Os cursos têm proble-
mas, as pessoas não conseguem
vagas no mercado. Ano passado,
tentaram diminuir um terço das

vagas e esse debate vai voltar”,
critica. “A USP Leste ainda é dife-
rente das outras unidades.”

Para a estudante Giulia Tadi-
ni, de 22 anos, uma das diretoras
do Diretório Central dos Estu-
dantes (DCE), a questão da per-
manência dos estudantes tem pa-
pel central na piora dos dados.

“Muitos estudantes largam
porque não têm auxílio, não têm
moradia estudantil, e a maioria
não é da zona leste”, diz Giulia.
Apesar de a maior parcela de es-
tudantes ser de outras regiões, a
Each conseguiu reverter parcial-
mente o quadro de distancia-
mento da comunidade: quase
40% dos novos alunos moram
nessa região da cidade.

THOMÁS HADDAD
COORDENADOR DO CURSO DE LCN
“O curso é de formação de
professores de ciência, que é
fundamental para o País. Acho
que as mudanças vão ser
sentidas, terá efeitos positivos e
fazer com que os alunos
permaneçam no curso,
sintam-se mais atraídos”
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� Evasão teve maior crescimento a partir de 2009
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1.424 374
estudantes deixaram a 
USP Leste desde 2005 

1.020
vagas são oferecidas 
por ano

4.927
é o número de alunos
da graduação

1.455
estudantes já se 
formaram pela unidade

Educação. Índice é quase o dobro da média da universidade, que gira em torno de 20%; direção da instituição afirma que não há
crise e as taxas variam muito de acordo com o curso; câmpus da USP na zona leste de São Paulo tem propostas de currículo inovador
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A22.
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