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70%

R$ 48 milhões

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

é o valor pago anualmente pelo governo federal para manter
os 2.587 bolsistas do Ciência sem Fronteiras em Portugal
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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
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PARA LEMBRAR
No dia 5 de março, o Estado revelou que dos 2.587
bolsistas do Ciência sem
Fronteiras em Portugal –
país que é o segundo principal destino do programa
–, quase 70% foram para
universidades consideradas mais fracas que as principais instituições brasileiras, 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 bolsas implementadas com o
ranking ibero-americano
da SCImago, reconhecido
grupo internacional que
classifica os melhores locais para se estudar na
América Latina, Portugal e
Espanha. / D.L.

ADESÃO MÉDIA ANUAL
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câmbio pelo Ciência Sem Fronteiras, analisar as boas universidades daqui, que chegam a ser
melhores que algumas do exterior para onde muitos alunos foram enviados”, diz Daniel Cara,
coordenador da Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
A análise dos dados do programa – criado em2007 por meio de
umconvêniopropostopelaAndifes, com adesão de todas as instituições federais de ensino superior–mostraque,dasuniversidadesconsultadas, aFederaldeMinas Gerais (UFMG) é a que mais
enviaalunospara estudarem outra instituição do País: 50 alunos
em média.
Dentre as instituições que
mais receberam estudantes em

ar

Obstáculos. Segundo semestre começou atrasado na UFRGS em 2012 por causa de uma greve, que interfere com o programa
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Enquanto o Brasil envia bolsistasdoCiênciasemFronteiras para estudar em algumas
universidades estrangeiras
de pior qualidade, instituiçõesfederais deponta têmvagas disponíveis que não são
preenchidas no programa de
intercâmbio estudantil que
existedentrodo País. Pordesconhecimento e pouca divulgação nas instituições, menos
de1% dosuniversitáriosbrasileiros participa do Programa
NacionaldeMobilidade Estudantil, criado há seis anos.
O levantamento dos dados
foifeitopeloEstadoapósconsultar 12 instituições federais
de referência nas cinco regiões do Brasil, já que inexistem dados consolidados do
programa. As universidades
consultadas são representativas. Elas concentram quase
40% do orçamento total de
2013 repassado às 59 federais.
“Mesmo sendo uma amostra, o resultado do levantamento confirma a nossa percepção de que o programa,
mesmo sendo muito importante, é pouco utilizado”, diz
Gustavo Balduíno, secretário
executivo da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior (Andifes), gestora
do programa.
Segundo ele, os alunos não
têm conhecimento apropriado da mobilidade por falta de
divulgação, além das greves
que sempre interferem na expansãodoprograma.Essesseriam alguns dos fatores que
justificam a baixa adesão. Em
média, cada unidade envia
por ano pouco mais de 18 alunosparaointercâmbiosemestral em outra federal.
“Seriamuitomaisestratégico,antes deincentivaro inter-
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Davi Lira

INSTITUIÇÃO

ALUNOS NA

ALUNOS EM

GRADUAÇÃO 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

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 instituição recebeu 149 alunos vindos 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”, afirma Rui Vicente Oppermann, vice-reitore pró-reitorde Coordenação Acadêmica da UFRGS. Segundoele, o “programa Andifes”
– como é conhecido –, deveria
ser adotado pelo Ministério da
Educação (MEC).
“É inegável que o MEC deve-

riaincorporá-loàsuapolíticainstitucional, reservando, por
exemplo, verbas específicas para assistência estudantil, distintas das atuais já reservadas para
alunos carentes”, diz.
Simples convênio. Para Oci-

marAlavarse,professordaFaculdade de Educação da USP, o programa, enquanto não se “transformar de fato numa política”,
ficará limitado a simples convênio jurídico. “Poderia ser criada
uma ferramenta semelhante à
dosite do Sisu(Sistema deSeleção
Unificada); uma plataforma que
deixaria as informações sobre
oferta de vagas mais transparentes e o controle, mais preciso.”
Medidas de incentivo ao fortale-

cimento do intercâmbio nacional melhorariam, inclusive, a qualidade da própria graduação no País. “Mesmo que
seja só por um semestre, tudo
isso é revolucionário. No aspecto científico, o contato de
bolsistas de iniciação científica com pesquisadores nacionais de ponta é um benefício
incalculável”, diz Cara.
Consultado sobre a questão, o MEC diz que “vai chamaraAndifesparadebatersobre o programa e como ele pode ser aperfeiçoado”. A pasta
informa que o Sisu funciona
comoumindutordamobilidade nacional, já que o aluno pode concorrer a universidades
de diversas regiões do País.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A14.

que estão em cidades mais caras.
O Ministério da Educação
(MEC) informou que “cabe a cada instituição, no âmbito de sua
autonomia,ofertarbolsaseauxílios para alunos em mobilidade
acadêmica”. Segundo a pasta, os
recursos poderiam vir do Plano
Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes), que para este ano
conta com uma previsão de recursos de R$ 603 milhões. Os recursosdo Pnaes,contudo,sãodirecionados apenas a estudantes
de baixa renda.
Além da falta de bolsas para

custear as despesas de estudantesquepretendemfazeramobilidade nacional, quem já passou
pela experiência aponta outros
problemas.
A ausência de um plano de estudos direcionado ao melhor
aproveitamento do intercâmbio,por exemplo,foiuma das ausências notadas pelo estudante
de Publicidade da Universidade
FederaldeGoiás(UFG),IagoRocha, de 19 anos. Ele decidiu realizaro4ºperíododocursonaFederal de Minas Gerais (UFMG), no
segundo semestre de 2012.
Segundo ele, não houve nenhum planejamento prévio das
disciplinas que serão cursadas
na universidade de destino, algo

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

Brasil e Colômbia
discutem cooperação

Desafios. Com uma nova ges-

Começa hoje encontro entre representantes de 54 instituições
de ensino superior da Colômbia
e das universidades estaduais
paulistas – USP, Unicamp e
Unesp –, da Universidade Federal 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 Universidade 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 Superior na América Latina (Mapes
2013), estratégia do governo colombiano desde 2009 para promover a internacionalização da
educação superior – um programa similar ao Ciência sem Fronteiras, do governo brasileiro.
O relacionamento Brasil-Colômbianocampodoensinosupe-

Sem bolsa do MEC, Andifes busca parceria
Auxílio ao bolsista do
Ciência sem Fronteiras
é quase cinco vezes
maior ao que é pago ao
intercambista nacional
Pela inexistência de bolsas federais voltadas para o Programa Nacional de Mobilidade
Estudantil, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino
Superior(Andifes)decidiufirmar parceria com o Banco

Santander para, até 2013, permitir a concessão de auxílio de R$
2.500 (R$ 500 mensais durante 5
meses) para o alunos interessados no intercâmbio nacional.
Com a parceria, desde 2010, cerca 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 intercambista nacional é quase cinco vezes menor que o valor recebido
por bolsistas do Ciência sem
Fronteiras no mesmo período
de mobilidade.
Para esse cálculo nem sequer
foramconsideradosoutrosauxíliosqueouniversitáriotemdireitoaoganhar umabolsaparaestudos no exterior. Entre as vantagens do Ciência sem Fronteiras,
estãobolsasparaauxíliodeinstalação,compradematerial didático e segurosaúde, além derecursos adicionais para estudantes

Secretários municipais de SP
debatem gestão em seminário
Encontro em Atibaia
discutirá planejamento
educacional, inovação em
sala de aula e casos
de escolas bem avaliadas
Comoobjetivodediscutirmelhorias no quadro de educação do Estado de São Paulo,
mais de 350 secretários municipais de educação se reúnem
a partir de hoje até quarta-feira na cidade de Atibaia (66 km
da capital) para participar da
5.ª edição do seminário Líderes em Gestão Escolar e do
23.º Fórum Estadual da União
Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de São
Paulo (Undime-SP).
Promovido pela Fundação
Lemman, o seminário vai tratar de questões como o planejamento educacional, inova-

ção em sala de aula, gestão colaborativa 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
eventoestãoasecretáriamunicipal do Rio de Janeiro, Claudia
Costin, que vai falar dos desafios
que os dirigentes podem enfrentar no período de transição de
mandato,eaatualsecretáriamunicipaladjuntadeSãoPaulo,Joane Vilela, que vai falar de sua experiência 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, Herman Voorwald, secretário estadual de Educação de São Paulo, e

Priscila Cruz, diretora executiva
do Movimento Todos Pela Educação, também participarão do
encontro.
O governador do Ceará, Cid
Gomes, encerra o evento falando sobre o Programa Alfabetizaçãona Idade Certa, que serviu de
modelo para todo o País.
Além das mesas redondas, os
gestores municipais vão participar ainda de um workshop sobre
o portal QEdu – plataforma de
dados educacionais desenvolvi● Esforço

ERNESTO FARIA
COORDENADOR DE PROJETOS DA
FUNDAÇÃO LEMANN

“Mesmo em municípios
pequenos, as redes de ensino
ainda precisam avançar em
busca de resultados desejáveis.”

tão municipal iniciada neste
ano, e secretários da pasta de
educação recém chegados à administração pública – em mais
de 80% das secretarias houve renovação do titular –, não faltam
desafiosaseremenfrentadosparaamelhoriada qualidade doensino público.
Segundo informações do QEdu, que agrega dados consolidados de nível de aprendizagem,
apenas 10% dos alunos das escolas municipais de São Paulo que
ofertam o 9.º ano do ensino fundamental aprendem de forma
adequada o conteúdo de matemática. 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.

que deveria ser feito pelos
coordenadores acadêmicos.
Alémdisso,mesmo envolvendo cursos iguais, as disciplinas são bastante diferentes.
“Mesmo indo para o 5º período, ainda vou ficar com um pé
no 4º, porque acabei atrasando umas matérias. A UFMG é
mais teórica.”
Masessasquestõesnãooincomodam. “Não tenho problemaematrasarocurso.Adoreiaexperiênciaeoaprendizado 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 Rocha. / D.L.

rior vem se intensificando
nos últimos anos. Segundo a
missão colombiana, o País será em 2013 o que receberá o
maior número de bolsas no
Programa Estudante-Convênio de Pós-Graduação (PECPG), 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,
onúmerodeuniversitárioscolombianos que se dirigem ao
Brasil vem aumentando: em
2007,foramexpedidos595vistos, e, em 2011, 1.329.
Além dos encontros entre
gestores, será realizado o painel de discussão Cooperação
Acadêmica Colômbia-Brasil.
Também será realizada uma
exposição das instituições da
Colômbia.

