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No dia 5 de março, o Esta-
do revelou que dos 2.587
bolsistas do Ciência sem
Fronteiras em Portugal –
país que é o segundo prin-
cipal destino do programa
–, quase 70% foram para
universidades considera-
das mais fracas que as prin-
cipais instituições brasilei-
ras, como as federais de
São Paulo (Unifesp), Rio
de Janeiro (UFRJ), Rio
Grande do Sul (UFRGS) e
Minas Gerais (UFMG).
Esses alunos custam mais
de R$ 48 milhões por ano
aos cofres públicos. Para
chegar aos números, foi
analisado o número de bol-
sas implementadas com o
ranking ibero-americano
da SCImago, reconhecido
grupo internacional que
classifica os melhores lo-
cais para se estudar na
América Latina, Portugal e
Espanha. / D.L.

Brasil e Colômbia
discutem cooperação

RANKING

70%

Com o objetivo de discutir me-
lhorias no quadro de educa-
ção do Estado de São Paulo,
mais de 350 secretários muni-
cipais de educação se reúnem
a partir de hoje até quarta-fei-
ra na cidade de Atibaia (66 km
da capital) para participar da
5.ª edição do seminário Líde-
res em Gestão Escolar e do
23.º Fórum Estadual da União
Nacional dos Dirigentes Mu-
nicipais de Educação de São
Paulo (Undime-SP).

Promovido pela Fundação
Lemman, o seminário vai tra-
tar de questões como o plane-
jamento educacional, inova-

ção em sala de aula, gestão cola-
borativa nos âmbitos estadual e
federal, além de reservar espaço
para apresentação de pesquisas
sobre as práticas pedagógicas de
escolas que conseguem alcançar
bons resultados com alunos de
baixa renda.

Entre os convidados para o
evento estão a secretária munici-
pal do Rio de Janeiro, Claudia
Costin, que vai falar dos desafios
que os dirigentes podem enfren-
tar no período de transição de
mandato, e a atual secretária mu-
nicipal adjunta de São Paulo, Joa-
ne Vilela, que vai falar de sua ex-
periência à frente da secretaria
municipal de Foz do Iguaçu
(PR), uma das cidades que têm
alguns dos melhores índices de
qualidade da educação básica.

Romeu Caputo, secretário de
Educação Básica do MEC, Her-
man Voorwald, secretário esta-
dual de Educação de São Paulo, e

Priscila Cruz, diretora executiva
do Movimento Todos Pela Edu-
cação, também participarão do
encontro.

O governador do Ceará, Cid
Gomes, encerra o evento falan-
do sobre o Programa Alfabetiza-
ção na Idade Certa, que serviu de
modelo para todo o País.

Além das mesas redondas, os
gestores municipais vão partici-
par ainda de um workshop sobre
o portal QEdu – plataforma de
dados educacionais desenvolvi-

da pela Lemann e pela Meritt In-
formação Educacional. Todas as
palestras serão transmitidas ao
vivo pelo site da Lemann (www.
fundacaolemann.org.br).

Desafios. Com uma nova ges-
tão municipal iniciada neste
ano, e secretários da pasta de
educação recém chegados à ad-
ministração pública – em mais
de 80% das secretarias houve re-
novação do titular –, não faltam
desafios a serem enfrentados pa-
ra a melhoria da qualidade do en-
sino público.

Segundo informações do QE-
du, que agrega dados consolida-
dos de nível de aprendizagem,
apenas 10% dos alunos das esco-
las municipais de São Paulo que
ofertam o 9.º ano do ensino fun-
damental aprendem de forma
adequada o conteúdo de mate-
mática. Em português, o índice
também é baixo, 23%.

E não é apenas nos anos finais
que o nível de aprendizado é
preocupante. No 5.º ano (último
do ciclo inicial do fundamental),
o ensino da língua portuguesa é
devidamente incorporado por
apenas 34% dos alunos. / D.L.

Pela inexistência de bolsas fe-
derais voltadas para o Progra-
ma Nacional de Mobilidade
Estudantil, a Associação Na-
cional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino
Superior (Andifes) decidiu fir-
mar parceria com o Banco

Santander para, até 2013, permi-
tir a concessão de auxílio de R$
2.500 (R$ 500 mensais durante 5
meses) para o alunos interessa-
dos no intercâmbio nacional.
Com a parceria, desde 2010, cer-
ca de 110 bolsas são concedidas
por semestre para as 59 federais.

“O problema é que há sobra de
bolsas. Há universidades que
não as utilizam, talvez por falta
de alunos interessados ou falta
de divulgação”, diz o secretário
executivo da Andifes, Gustavo
Balduíno.

O valor total do auxílio atual-

mente concedido ao intercam-
bista nacional é quase cinco ve-
zes menor que o valor recebido
por bolsistas do Ciência sem
Fronteiras no mesmo período
de mobilidade.

Para esse cálculo nem sequer
foram considerados outros auxí-
lios que o universitário tem direi-
to ao ganhar uma bolsa para estu-
dos no exterior. Entre as vanta-
gens do Ciência sem Fronteiras,
estão bolsas para auxílio de insta-
lação, compra de material didáti-
co e seguro saúde, além de recur-
sos adicionais para estudantes

que estão em cidades mais caras.
O Ministério da Educação

(MEC) informou que “cabe a ca-
da instituição, no âmbito de sua
autonomia, ofertar bolsas e auxí-
lios para alunos em mobilidade
acadêmica”. Segundo a pasta, os
recursos poderiam vir do Plano
Nacional de Assistência Estu-
dantil (Pnaes), que para este ano
conta com uma previsão de re-
cursos de R$ 603 milhões. Os re-
cursos do Pnaes, contudo, são di-
recionados apenas a estudantes
de baixa renda.

Além da falta de bolsas para

custear as despesas de estudan-
tes que pretendem fazer a mobili-
dade nacional, quem já passou
pela experiência aponta outros
problemas.

A ausência de um plano de es-
tudos direcionado ao melhor
aproveitamento do intercâm-
bio, por exemplo, foi uma das au-
sências notadas pelo estudante
de Publicidade da Universidade
Federal de Goiás (UFG), Iago Ro-
cha, de 19 anos. Ele decidiu reali-
zar o 4º período docurso na Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), no
segundo semestre de 2012.

Segundo ele, não houve ne-
nhum planejamento prévio das
disciplinas que serão cursadas
na universidade de destino, algo

que deveria ser feito pelos
coordenadores acadêmicos.
Além disso, mesmo envolven-
do cursos iguais, as discipli-
nas são bastante diferentes.
“Mesmo indo para o 5º perío-
do, ainda vou ficar com um pé
no 4º, porque acabei atrasan-
do umas matérias. A UFMG é
mais teórica.”

Mas essas questões não o in-
comodam. “Não tenho pro-
blema em atrasar o curso. Ado-
rei a experiência e o aprendiza-
do cultural”, diz. E tudo só foi
possível por determinação
própria. “Fui eu que fui atrás
de tudo, da vaga no programa
à bolsa do Santander”, diz Ro-
cha. / D.L.

Secretários municipais de SP
debatem gestão em seminário

Sem bolsa do MEC, Andifes busca parceria

Intercâmbio nacional tem pouca adesão
Universidades enviam apenas 18 alunos por semestre, em média, para estudar em outra instituição do País pelo programa de mobilidade

RICARDO DUARTE/AGÊNCIA RBS

PARA LEMBRAR

dos bolsistas do Ciência sem Fronteiras em Portugal foram
estudar em universidades piores do que instituições brasileiras

GASTO

Começa hoje encontro entre re-
presentantes de 54 instituições
de ensino superior da Colômbia
e das universidades estaduais
paulistas – USP, Unicamp e
Unesp –, da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp) e do
Senai. O tema é a intensificação
da cooperação e a ampliação do
intercâmbio Brasil-Colômbia.

O encontro ocorre na Univer-
sidade Mackenzie, e a agenda se
estende até o dia 13. Com apoio
dos Ministérios da Educação e
das Relações Exteriores dos dois
países, as reuniões fazem parte
das Missões Acadêmicas para a
Promoção da Educação Supe-
rior na América Latina (Mapes
2013), estratégia do governo co-
lombiano desde 2009 para pro-
mover a internacionalização da
educação superior – um progra-
ma similar ao Ciência sem Fron-
teiras, do governo brasileiro.

O relacionamento Brasil-Co-
lômbia no campo do ensino supe-

rior vem se intensificando
nos últimos anos. Segundo a
missão colombiana, o País se-
rá em 2013 o que receberá o
maior número de bolsas no
Programa Estudante-Convê-
nio de Pós-Graduação (PEC-
PG), mantido pela Capes. Das
250 bolsas para este ano, 108
(43,2%) serão destinadas aos
pesquisadores colombianos
que desenvolverão estudos
no Brasil.

Segundo o Ministério das
Relações Exteriores do Brasil,
o número de universitários co-
lombianos que se dirigem ao
Brasil vem aumentando: em
2007,foram expedidos 595 vis-
tos, e, em 2011, 1.329.

Além dos encontros entre
gestores, será realizado o pai-
nel de discussão Cooperação
Acadêmica Colômbia-Brasil.
Também será realizada uma
exposição das instituições da
Colômbia.

R$ 48 milhões

Davi Lira

Enquanto o Brasil envia bol-
sistas do Ciência sem Frontei-
ras para estudar em algumas
universidades estrangeiras
de pior qualidade, institui-
ções federais de ponta têm va-
gas disponíveis que não são
preenchidas no programa de
intercâmbio estudantil que
existe dentro do País. Por des-
conhecimento e pouca divul-
gação nas instituições, menos
de 1% dos universitários brasi-
leiros participa do Programa
Nacional de Mobilidade Estu-
dantil, criado há seis anos.

O levantamento dos dados
foi feito pelo Estado após con-
sultar 12 instituições federais
de referência nas cinco re-
giões do Brasil, já que inexis-
tem dados consolidados do
programa. As universidades
consultadas são representati-
vas. Elas concentram quase
40% do orçamento total de
2013 repassado às 59 federais.

“Mesmo sendo uma amos-
tra, o resultado do levanta-
mento confirma a nossa per-
cepção de que o programa,
mesmo sendo muito impor-
tante, é pouco utilizado”, diz
Gustavo Balduíno, secretário
executivo da Associação Na-
cional dos Dirigentes das Ins-
tituições Federais de Ensino
Superior (Andifes), gestora
do programa.

Segundo ele, os alunos não
têm conhecimento apropria-
do da mobilidade por falta de
divulgação, além das greves
que sempre interferem na ex-
pansão do programa. Esses se-
riam alguns dos fatores que
justificam a baixa adesão. Em
média, cada unidade envia
por ano pouco mais de 18 alu-
nos para o intercâmbio semes-
tral em outra federal.

“Seria muito mais estratégi-
co, antes de incentivar o inter-

câmbio pelo Ciência Sem Fron-
teiras, analisar as boas universi-
dades daqui, que chegam a ser
melhores que algumas do exte-
rior para onde muitos alunos fo-
ram enviados”, diz Daniel Cara,
coordenador da Campanha Na-
cional pelo Direito à Educação.

A análise dos dados do progra-
ma – criado em 2007 por meio de
um convênio proposto pela Andi-
fes, com adesão de todas as insti-
tuições federais de ensino supe-
rior – mostra que, das universida-
des consultadas, a Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG) é a que mais
envia alunos para estudar em ou-
tra instituição do País: 50 alunos
em média.

Dentre as instituições que
mais receberam estudantes em

2011 (os números de 2012 não
são representativos por causa da
greve dos professores federais
que ocorreu ao longo do ano), a
Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS ) foi a campeã. A insti-
tuição recebeu 149 alunos vin-
dos de todo o Brasil, a maioria
estudantes cariocas e mineiros
(mais informações nesta pág.).

“Todos os números ainda são
modestos e não condizem com a
importância do programa”, afir-
ma Rui Vicente Oppermann, vi-
ce-reitor e pró-reitor de Coorde-
nação Acadêmica da UFRGS. Se-
gundo ele, o “programa Andifes”
– como é conhecido –, deveria
ser adotado pelo Ministério da
Educação (MEC).

“É inegável que o MEC deve-

ria incorporá-lo à sua política ins-
titucional, reservando, por
exemplo, verbas específicas pa-
ra assistência estudantil, distin-
tas das atuais já reservadas para
alunos carentes”, diz.

Simples convênio. Para Oci-
mar Alavarse, professor da Facul-
dade de Educação da USP, o pro-
grama, enquanto não se “trans-
formar de fato numa política”,
ficará limitado a simples convê-
nio jurídico. “Poderia ser criada
uma ferramenta semelhante à
do site do Sisu (Sistema de Seleção
Unificada); uma plataforma que
deixaria as informações sobre
oferta de vagas mais transparen-
tes e o controle, mais preciso.”
Medidas de incentivo ao fortale-

cimento do intercâmbio na-
cional melhorariam, inclusi-
ve, a qualidade da própria gra-
duação no País. “Mesmo que
seja só por um semestre, tudo
isso é revolucionário. No as-
pecto científico, o contato de
bolsistas de iniciação científi-
ca com pesquisadores nacio-
nais de ponta é um benefício
incalculável”, diz Cara.

Consultado sobre a ques-
tão, o MEC diz que “vai cha-
mar a Andifes para debater so-
bre o programa e como ele po-
de ser aperfeiçoado”. A pasta
informa que o Sisu funciona
como um indutor da mobilida-
de nacional, já que o aluno po-
de concorrer a universidades
de diversas regiões do País.

} é o valor pago anualmente pelo governo federal para manter
os 2.587 bolsistas do Ciência sem Fronteiras em Portugal

Obstáculos. Segundo semestre começou atrasado na UFRGS em 2012 por causa de uma greve, que interfere com o programa

● Esforço

Encontro em Atibaia
discutirá planejamento
educacional, inovação em
sala de aula e casos
de escolas bem avaliadas

Auxílio ao bolsista do
Ciência sem Fronteiras
é quase cinco vezes
maior ao que é pago ao
intercambista nacional

INSTITUIÇÃO
ALUNOS NA

GRADUAÇÃO

ALUNOS EM

MOBILIDADE

UFAM NI 6

UFT 16.298 18

UFC 26.000 23

UFPE 28.963 10

UnB 32.316 19

UFG NI 25

UFMT 20.000 30

UFRJ 53.000 10

UFMG NI 50

UFABC 7.277 4

UFRGS 25.000 20

UFPR 26.000 10

*NI = Não informado

ADESÃO MÉDIA ANUAL

ERNESTO FARIA
COORDENADOR DE PROJETOS DA
FUNDAÇÃO LEMANN
“Mesmo em municípios
pequenos, as redes de ensino
ainda precisam avançar em
busca de resultados desejáveis.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.




