
Os institutos federais de Educa-
ção profissional têm um déficit
de cerca de 8 mil professores.
Além disso, os alunos sofrem
com a falta de bibliotecas e labo-
ratórios. Os problemas constam
de um relatório do Tribunal de
Contas da União (TCU) com ba-
se em uma auditoria nessas es-
colas entre agosto de 2011 e
abril de 2012.

O documento cita que uma das
causas do déficit de professores é
a baixa atratividade da carreira: a
remuneração é apontada como
fonte de insatisfação por 68%
dos professores e 64% dos pró-

reitores ouvidos pelos auditores.
O secretário de Educação Pro-

fissional e Tecnológica do Minis-
tério da Educação (MEC), Marco
Antonio de Oliveira, disse que
após a auditoria já houve mu-
danças nesse quadro. Para ele, o
déficit de professo-
res ocorre em fun-
ção da expansão da
rede e também pelo
atraso da aprovação
da lei de provimen-
to de cargos pelo
Congresso Nacional.

Oliveira infor-
mou que para o pri-
meiro semestre de 2013 está au-
torizada a contratação de cerca
de 4,5 mil docentes e 4 mil técni-
cos administrativos. No segun-
do, há previsão para a contrata-
ção de mais 8 mil professores e
5,5 mil técnicos administrati-

vos. Em relação aos salários, o
secretário declarou que houve
avanço significativo após a ne-
gociação salarial ocorrida no
ano passado. Os professores ti-
veram equiparação salarial aos
dos colegas da universidade pú-

blica federal.
O documento do

TCU aponta ainda
que a distância en-
tre os grandes cen-
tros e a pouca in-
fraestrutura dificul-
ta a fixação de pro-
fessores em institu-
tos federais de Edu-

cação de cidades do interior,
contribuindo para o déficit no
quadro de docentes. O Distrito
Federal e o estado do Acre lide-
ram a listas de institutos com
maior carência de professores
com 40% das vagas ociosas. Em
seguida estão Mato Grosso do
Sul (38%), o Amapá (35%) e São
Paulo (32%).

Antonio Oliveira informou
que um grupo de trabalho discu-
te incentivos para que os profis-
sionais se estabeleçam nas re-
giões mais remotas e lembra
que esse é um problema enfren-
tado por outros setores da admi-
nistração pública.

Alunos e professores ouvidos
durante a auditoria apontaram
deficiências de infraestrutura
nas bibliotecas, nos laborató-
rios de informática e nas salas
de aula. Os auditores relataram
casos de campi inaugurados em
2011 ainda sem bibliotecas e
constataram que menos da me-
tade dos professores (44%) con-
cordam que as bibliotecas têm a
bibliografia recomendada aos
alunos nas disciplinas em que le-
cionam. Foram relatados tam-
bém casos de bibliotecas sem a
quantidade de servidores sufi-
cientes para garantir o funciona-
mento em três turnos. ■

Estudantes estrangeiros que de-
sejam cursar a graduação no
Brasil podem se inscrever do
dia 15 de abril ao dia 28 de ju-
nho na missão diplomática bra-
sileira do país de origem. Os alu-

nos selecionados cursarão o pri-
meiro semestre do curso esco-
lhido a partir do início de 2014.

As seleções serão feitas como
parte do Programa de Estudan-
tes-Convênio de Graduação
(PEC-G) que oferece oportuni-
dades de formação superior a ci-
dadãos de países em desenvolvi-
mento com os quais o Brasil
mantém acordos educacionais.

Podem participar estudan-
tes estrangeiros com 18 anos -

ou que completem a maiorida-
de até 31 de dezembro de 2013
— com ensino médio comple-
to. No momento da inscrição,
os interessados devem apre-
sentar, entre outros documen-
tos, comprovante de conclu-
são do ensino médio, histórico
escolar e Certificado de Profi-
ciência em Língua Portuguesa
para Estrangeiros (Celpe-
Bras), caso não venham de paí-
ses lusófonos. ■

Estamos sempre tomando decisões, que podem ser
simples, como o cardápio do almoço, ou complexas,
como a distribuição de verbas de um país. Nos casos
mais complicados, temos sempre que avaliar várias
questões para decidir qual a ação mais acertada, e
contar com ferramentas que nos auxiliem na avalia-
ção das informações pode fazer toda a diferença. Nes-
ta hora, contar com dados em mapas é importante.

O Brasil é o maior país da América de Sul, o quinto
maior do mundo e conta com mais de 192 milhões de
habitantes. Com certeza, o governo federal tem mui-
to trabalho na hora de distribuir verbas ou definir on-
de serão feitas novas obras. É preciso avaliar as áreas
mais necessitadas, quanto será necessário investir,
qual o tipo de investimento que trará mais benefícios
para a população e muitos outros detalhes e um ma-
peamento do país pode ajudar muito.

Na área da saúde, por exemplo, sabemos que o Bra-
sil tem inúmeras deficiências. Dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que
entre as famílias de baixa renda a compra de medica-
mentos corresponde a 74,2% da despesa média men-
sal com saúde contra 33,6% das famílias com rendi-
mentos maiores. Sabemos que muitas doenças pode-
riam ser evitadas com investimento em saneamento
básico e prevenção, entre outras ações.

Um mapa poderia ajudar muito na hora de dividir
verbas e definir quais os melhores investimentos,
mostrando, por exemplo, de maneira mais clara e di-
dática quais os estados que têm menos hospitais de
acordo com o número de habitantes. Também pode-
ria mostrar quais os locais que reúnem o maior nú-
mero de pessoas de baixa renda para que recebes-
sem uma atenção especial.

Com estas informa-
ções em mãos seria
muito mais simples
decidir onde deverá
ser construído um
hospital para benefi-
ciar o maior número
de pessoas necessita-
das. Outra informa-
ção interessante se-
ria, também através
de mapa, indicar
quais os possíveis lo-
cais para a constru-
ção de um novo hospi-
tal, de acordo com os
terrenos disponíveis.

Os mapas também
podem auxiliar na ho-

ra de decidir as estratégias de campanhas de preven-
ção de doenças. Sabemos que no verão muitas cida-
des sofrem com surtos de dengue. Com as informa-
ções da última epidemia, poderia ser feito um mapa
mostrando quais os bairros mais atingidos e as campa-
nhas de conscientização seriam iniciadas e reforça-
das nestes locais. Mulheres com mais de 40 anos são
as que mais sofrem com câncer de mama, este grupo
poderia ser mapeado para reforçar as campanhas de
prevenção e investir em equipamentos para exames,
tornando o processo mais rápido.

Muitos são os exemplos que podemos dar de como
os mapas podem auxiliar na tomada de decisões estra-
tégicas, tanto na área da saúde como em muitas ou-
tras. O interessante é contar com uma solução que reú-
na informações de vários institutos. Cruzar os dados é
uma ação relativamente simples dentro de um siste-
ma, a parte mais difícil é ter os números ou outros da-
dos que sejam importantes para criar o mapa. Por isso,
estamos desenvolvendo um sistema que cruza os estu-
dos divulgados diariamente por diversos institutos de
pesquisa, como IBGE, Ipea, Datasus, MTE, entre tantos
outros. Acredito que esta solução trará muitos benefí-
cios para empresas públicas e também privadas. ■
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10 abr. 2013, Inovação & Educação, p. 21.
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