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Educação. Falta de profissionais atinge todos os 442 câmpus de educação técnica espalhados pelo Brasil – em Brasília, por exemplo,
as vagas ociosas chegam a 40%; contratação de técnicos também apresenta problemas, o que prejudica o atendimento em laboratórios

Conclusão. Débora lembra o
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CARVALHO

Profissionalizante, rede não se
articula com setor produtivo local

A

Apesar da vocação profissionalizante,osinstitutosfederaisapresentambaixainteração comosetor produtivo local, de acordo
com auditoria do TCU. Nenhum

dos câmpus analisados apresentava em sua estrutura curricular
referência a qualquer tipo de interação com o respectivo ArranjosProdutivosLocais(APLs),co-
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letado com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Em resposta à requisição do
TCU,menos de20% dos40 câmpus consultados apresentaram
alguma ação conjunta com o poder público com foco no desenvolvimento da economia local. A
auditoriaconstatouque asmedi-
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22%
dos estudantes já deixaram de
cursar ou concluir alguma
disciplina por falta de
professor, segundo pesquisa
do TCU com 2.970 alunos
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dos concluintes declararam-se
insatisfeitos com a qualidade
do curso

75%
dos professores apontam
descontentamento com a
infraestrutura

Evasão

Razão entre concluintes e matriculados /dados de 2009
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COELHO, ITAAN ARRUDA e P.S.

do Tribunal de Contas da União apresenta problemas e desafios na rede
de institutos federais

“Tem sido difícil retirar
professores da área de
ciências e tecnologia e os
convencer a trabalhar
nesses institutos, pela falta
de atratividade da carreira.”
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se declararam insatisfeitos com
a qualidade dos cursos, segundo
a auditoria do TCU. A falta de professor é o maior problema: 22%
dos alunos já deixaram de cursar
ou concluir alguma disciplina por
falta de professor.
Aluna do ensino médio integrado técnico no Instituto Federal
de São Paulo, Thalita Lins, de 18
anos, diz que ainda está sem professor de matemática.
“Até a semana passada não
havia professor de Filosofia e
Sociologia”, afirma ela, que ainda reclama de goteiras na sala.
“Até os professores reclamam,
porque só há temporário”, diz a
colega Letícia Souza Freitas,
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● Mais de 60% dos concluintes

também de 18.
O relatório mostra que o Instituto Federal de Pernambuco (IFPE) têm problemas de infraestrutura e os alunos desconhecem o
currículo antes de entrar no curso. A reitora do IFPE, Claudia
Sansil, discorda. “Há um grande
esforço em fazer com que o estudante entre saia empregado.”
Apesar de o Acre ser apontado
como um dos Estados com o
maior déficit de professores
(40,1% do total necessário), o
instituto federal do local negou
que haja falta de professores.
O reitor do Instituto Federal do
Piauí. Francisco Santana, disse
que nenhum dos 11 câmpus conta com número suficiente de professores e técnicos. Apesar dos
déficits em pessoal, o sistema
continua em expansão: serão
abertos mais seis câmpus no Estado. / ANGELA LACERDA, LUCIANO
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Cursos são
reprovados por 61%
dos concluintes

● Auditoria

PROFESSOR E ESPECIALISTA EM
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

efeitocascataprovocadopelafalta de docentes, que resultou em
evasão e baixos índices de conclusão. Quando comparados a
médias dos centros universitários e das faculdades, os índices
de conclusão desses institutos
são muito menores. Até mesmo
nos cursos para tecnólogos, a razão entre matriculados e concluinteséde10,7%.“Mesmo sendoomelhor resultadoobtidopelos institutos federais, o desempenho não se aproxima dos verificados em cursos similares em
centros universitários, faculdades e universidades”, cita o relator, ministro José Jorge.
O secretário Marco Antonio
deOliveira,daSecretariadeEducaçãoProfissional eTecnológica
(Setec) do Ministério da Educação (MEC), diz que a rede passa
pela maior expansão da história
e a falta de professores é resultado disso. Segundo ele, já foram
criados 9,1 mil novos cargos de
professores entre 2011 e o início
deste ano. “Muitas contratações
estão em curso e vão suprir as
necessidades atuais”, diz, ressaltando a criação de 5,8 mil cargos.
Estão planejados para este
ano novas liberações de contratações:8mildocentes e6mil técnicos. “E houve a reformulação
da carreira no ano passado e o
maiorporcentualdecorreçãosalarial ocorreu para os professores”, diz. “Mas há uma situação
estrutural particularmente nas
áreas tecnológicas, pela falta de
engenheiros”, completa. O secretárioainda defendeuosresultados de evasão da rede.
O acórdão do TCU cita oito recomendações ao MEC e à Setec.
Entre os pontos estão ações de
contratação,políticascontraevasão e melhorias na relação com o
setorprodutivolocal.Alémdeinformações do MEC que abrangem toda a rede, a auditoria foi
direcionadaem38câmpusrepresentativos da expansão.
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Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) na rede de
institutos federais de educação técnica mostra que faltam
quase8 mil professores, o equivalente a 20% dos profissionaisnecessários. O déficit atinge toda a rede de 442 câmpus
em funcionamento no País.
O TCU realizou a auditoria
com o objetivo de avaliar as
ações de estruturação e expansão do ensino técnico profissionalizante, com ênfase nos Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia. A rede vive sua maior expansão histórica.
Osinstitutoscommaiorcarência de docentes são os do Acre
(com 40,1% de vagas ociosas),
Brasília, Mato Grosso do Sul e
Amapá. Os institutos federaisdo
Estado de São Paulo aparecem
em seguida, com um déficit de
32,7% de profissionais. Também
há problemas para contratação
de profissionais técnicos, o que
se reflete no atendimento diário
de laboratórios, conforme é descrito no relatório do TCU. No
País, 5.702 cargos técnicos estão

● Obstáculo

ex

Paulo Saldaña

ociosos, o que representa 24,9%
do total necessário. Mato Grosso e Brasília têm os maiores déficits. Esses dados são de abril de
2012, segundo o TCU.
O próprio tribunal afirma no
documento que a baixa atratividadedacarreiraéumacausarelevante da falta de profissionais. O
professor Celso do Prado Ferraz
de Carvalho, da Universidade
Nove de Julho e especialista em
educação profissional, explica
que há dificuldades em tirar os
profissionaistécnicosdomercado de trabalho. “Tem sido difícil
retirar professores da área de
ciênciasetecnologiaeconvencêlos a trabalhar nesses institutos,
pela falta de atratividade da carreira”, afirma ele.
Apró-reitorade ensinodoInstitutoFederaldeRoraima,Débora Soares Alexandre Melo Silva,
levanta ainda outra dificuldade
envolvendo os câmpus no Norte
e Nordeste do País. “Nós dependemos da liberação de vagas do
governo. Quando temos, os candidatos aprovados voltam para o
localdeorigemassim que conseguem uma redistribuição de vaga”, diz. Segundo ela, a qualidade das instituições fica comprometida. “A gente tem de priorizar o ensino e, por causa disso,
fica difícil cumprir as missões de
extensão e pesquisa.”
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Institutos federais têm déficit de 8 mil
professores, revela auditoria do TCU
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Retrato da rede

MESMO O CURSO DE
TECNÓLOGO SENDO A
ESPECIALIDADE DOS
INSTITUTOS FEDERAIS, O
NÚMERO DE FORMANDOS
É O MAIS BAIXO ENTRE
TODAS AS INSTITUIÇÕES

Ingressantes por
tipo de curso
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R$ 11,5 bilhões
foi o montante de recursos
para a manutenção e expansão
da rede federal entre 2008 e
2011
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das de fomento ao empreendedorismo ainda são incipientes.
Além disso, o porcentual de alunos em estágios é reduzido nos
cursos de nível superior, se comparado com outras instituições.
O porcentual de alunos de institutosfederais comestágioremunerado é de apenas 0,1% – a média nos outros tipos de institui-

ções é de 4,18%.
De acordo com Celso do Prado Ferraz de Carvalho, da Universidade Nove de Julho, a interação não é um processo simples. “A universidade brasileira
tem dificuldade de falar com o
setor produtivo de um modo geral. Mas os institutos têm tido
essa preocupação na implemen-

tação”. O titular da Setec, Marco
Antonio de Oliveira, diz que a redetem o desafiode promoveressaaproximação,masfazumaressalva. “A escola virou desaguadourodetodasasdemandaseducacionais, que às vezes extrapolam a sala de aula. Muitas dessas
coisas dependem de outros atores, não só dos institutos.” / P.S.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.

MP e supermercados fazem acordo contra carne ilegal

Um acordo assinado ontem entre o Ministério Público Federal
e a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) promete
combater o consumo de carne
bovinaprovenientedeáreasdesmatadas na Amazônia ou outra
origem que desrespeite leis socioambientais. O termo de cooperação técnica ainda prevê incentivos para que seja divulga-

do, nos locais de venda, a procedência dos produtos.
O objetivo principal é mobilizarasmaisde82millojasassociadas à Abras em todo o País para a
valorização de fornecedores que
adotem práticas sustentáveis na
produção. Além da exploração
ilegal na Amazônia, o termo tem
como alvo fazendas onde foram
constatadas irregularidades, como invasão de terras públicas ou
exploração de trabalho escravo.
A Abras se comprometeu, aindanoprimeirotrimestre,apublicar em seu site na internet e em
publicações institucionais as

ações do MPF e de outros órgãos
do governo no combate à produção irregular.
Nesses veículos será informada a relação de frigoríficos e fazendasprodutorasquejáparticipam de programas de boas práticas e gestão ambiental organizadas pelo Sistema Nacional do
Meio Ambiente (Sisnama).
“Esperamos que em pouco
tempo as grandes cadeias de supermercados de todo o País empreendamações, comocertificação e um controle de seus provedores, que garantam que não
aceitam aqueles que desmatam,

praticamtrabalhoescravoouatividadesqueprejudicam comunidadesindígenas”, afirmou o procurador Daniel César Azeredo
Avelino, que faz parte do grupo
de trabalho Amazônia Legal.
Na questão da carne produzida na Amazônia, a Abras ficará
responsável por ampliar o programaMunicípiosVerdes,lançado há dois anos no Pará, que tem
a missão de promover o desenvolvimento econômico da regiãoconsiderandoametadedesmatamento zero.
Com a participação dos governos estadual e federal, prefeitu-

ras, empresários e produtores, a
iniciativa conta com a adesão de
92 cidades paraenses. O objetivo
do programa é que cada município não ultrapasse o desmatamento anual de 40 km2.

● Pecuária

sustentável

82 mil

supermercados do País são
associados à Apas

92

Plano de ação. Durante a ceri-

cidades do Pará reduziram o
desmatamento na Amazônia
no programa Municípios Verdes

mônia de assinatura do acordo,
o presidente da Abras, Fernando
Yamada, entregou aos procuradores a primeira versão do plano
de ação, com sugestões de práticas a serem implementadas pelos supermercados em pontos
de venda e nas bandejas de carne. As primeiras iniciativas de-

vem ficar a cargo dos estabelecimentos de grande porte.
“OMPFespera queoconsumidorbrasileiroeasempresasrepresentadas pela Abras se engajem
em um esforço pela preservação
do meio ambiente”, diz Avelino.

