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*Por Antonio Rafael
Namur Muscat

A crescente demanda por 
engenheiros que vem ocorrendo 
no mercado brasileiro, frente ao 
déficit que a quantidade oferta-
da - bem inferior à quantidade
demandada - vem acarretando,
tem exigido ajustes nas estrutu-
ras curriculares das faculdades e 
universidades do País. De acor-
do com a Confederação Nacio-
nal da Indústria (CNI), a ativi-
dade possui um impacto amplo 
sobre muitos setores, sobretudo 
para a indústria, mas existe no 
Brasil uma escassez de profis-
sionais. Segundo a entidade, so-
mente 5% dos graduados no País 
formam-se em engenharia, o que
significada que existem dois en-
genheiros para cada 10 mil habi-
tantes. No Japão e na China, por 
exemplo, a proporção é de 10,2 
e 13,4 graduados na área para 
cada 10 mil habitantes. 

Essa falta de profissionais
ficou ainda mais evidente nos
últimos anos. Seja por causa 
do pré-sal, seja pelas obras da
Copa e das Olimpíadas, só se 
fala que o País precisa de mais 
engenheiros. Ainda de acordo 
com a CNI, a estimativa é de 
que, até 2014, o Brasil precise 
de cerca de 950 mil engenhei-
ros no mercado de trabalho, ou 
seja, quase 100 mil novos pro-
fissionais, considerando os 854
mil inscritos no Conselho Fede-
ral de Engenharia e Agronomia 
(Confea) até 2012. Segundo es-
timativas da Federação Nacio-
nal dos Engenheiros, para aten-
der às necessidades do setor, o
número de formandos na área 
deveria ser, por ano, de 60 mil. 
No entanto, dados da Federação 
indicam que entram no merca-
do, anualmente, apenas 38 mil
novos profissionais.

Visando a atualização para 
obter um eficiente e eficaz posi-
cionamento no setor, a diretoria 
da FAAP – Fundação Armando 
Álvares Penteado, membro aca-
dêmico da Fiabci/Brasil, decidiu 
promover uma série de mudan-
ças na sua Faculdade de En-
genharia. Fundada em 1947, a 
FAAP oferece cursos de gradu-
ação em engenharia desde 1967. 
Como a maioria das faculdades 
de renome, a FAAP realizou, ao 
longo do tempo, adaptações em 
função do desenvolvimento das 
tecnologias de produtos, de pro-
cessos e educacionais por conta 
das necessidades do mercado de 
engenheiros. 

Com o setor cada vez mais 
globalizado e os acelerados 
avanços na tecnologia da infor-
mação, tem havido um rearranjo 
do mercado laboral e das fun-
ções dos engenheiros no mun-
do todo. Hoje, a demanda é por 
profissionais que sejam líderes,
inovadores, criativos, que sai-
bam trabalhar em equipe e que 
possuam um grau de generali-
dade maior. A percepção de que 
era necessária uma transforma-
ção mais contundente, com foco 

no mercado, começou a ser con-
cretizada em 2012.

 
Dentre as mudanças efeti-

vadas pela diretoria da FAAP, 
que contou com o apoio insti-
tucional da Fiabci/Brasil, do 
SindusCon-SP, do Secovi-SP
e do Instituto de Engenharia, 
está a criação do Comitê de 
Orientação Estratégica (COE) 
da Faculdade de Engenharia, 
com o objetivo de proporcionar 
uma maior aproximação entre 
o mercado e a academia. For-
mado por membros com gran-
de experiência profissional,
incluindo os presidentes das 
instituições apoiadoras, empre-
sários e líderes de negócios, o 
COE visa apoiar a faculdade 
no aprimoramento da formação 
do engenheiro e contribuir para 
que se tenha uma visão estraté-
gica do mercado de engenharia.

 
Neste sentido, os membros 

do Comitê são convidados a par-
ticipar de aulas magnas,     aulas 
inaugurais, palestras, eventos 
e workshops com o intuito de 
criar um canal interligando a 
academia e as empresas, por 
meio de uma troca constante de 
informações, de conhecimento 
e de pessoas. É uma maneira 
de ampliar as fronteiras, tanto 
da Faculdade de Engenharia, 
como das organizações, criando 
uma sintonia entre empregado-
res e estudantes, e colaborando 
para o aprimoramento do ensi-
no e da qualificação dos futuros
profissionais.
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Cerca de 30% dos cursos ava-
liados no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes
(Enade) apresentaram resul-
tado insatisfatório, com no-
tas 1 e 2 (na escala até 5). O
Enade é a prova do governo
federal que avalia a rede pú-
blica e privada. A edição de
2012 envolveu 7.228 cursos de
1.646 instituições de ensino
superior – participaram 536
mil estudantes de penúltimo
e último semestre.

Foram avaliados dez cursos
de bacharelado de ciências so-
ciais aplicadas, humanas e
áreas afins (Administração,
Ciências Contábeis, Ciências
Econômicas, Comunicação So-
cial, Design, Direito, Psicolo-
gia, Relações Internacionais,
Secretariado Executivo e Turis-
mo) e seis tecnológicos (Ges-
tão Comercial, Gestão de Re-
cursos Humanos, Gestão Fi-
nanceira, Logística, Marketing
e Processos Gerenciais).

Evolução. A cada três anos, o
Ministério da Educação
(MEC) aplica o Enade para um

conjunto de cursos. Em 2009,
ano em que o mesmo grupo foi
avaliado, o porcentual com de-
sempenho abaixo da média foi
de 24,9%.

“Conseguimos que quase to-
dos os estudantes que estão
sendo avaliados participassem
da prova. O sistema avançou
em direção à qualidade: mais
instituições, de forma expressi-
va, com nota 3, 4 e 5. Mas ainda

temos uma parcela de cerca de
30% com nota insuficiente. Va-
mos ser rigorosos na exigência
de qualidade”, afirmou o minis-

tro da Educação, Aloizio Merca-
dante. “O ensino público conti-
nua bem superior ao privado,
mas tivemos neste ano grande
crescimento em direção à exce-
lência nas privadas.”

Consequências. Os cursos
que tiraram nota 1 e 2 poderão
ter vestibulares suspensos, ob-
servou o ministro. O desempe-
nho global dos estudantes no

Enade (a prova e o questioná-
rio respondido pelos alunos)
tem um peso da ordem de 70%
na composição do Conceito
Preliminar de Curso (CPC),
que é um indicador da situação
dos cursos de graduação no
País. O MEC pretende divulgar
em novembro o CPC dos cur-
sos que participaram do Enade
2012.

A quantidade de cursos com

conceito 5 (nota máxima) no
Enade aumentou de 1,0% para
5,4%, entre 2009 e 2012. No
mesmo período, os cursos com
conceito 4 saltaram de 9,7% pa-
ra 19% e os cursos com concei-
to 3, de 37,8% para 43,9%. Na
rede pública, os cursos de exce-
lência – nota 5 – saltaram de
4,3% para 17%, quando analisa-
dos os Enades 2009 e 2012. Os
cursos nota 4 variaram de
24,5% para 29,8% e os notas 3,
de 32,8% para 33,7%.

Os resultados da rede priva-
da demonstram avanços, mas
os números são mais modes-
tos: os cursos de excelência
que, em 2009, eram apenas
0,4%, hoje são 3,5%. Os cursos
nota 4 variaram de 7,1% para
17,3% e os notas 3, de 38,6% pa-
ra 45,6%.

Venha debater os caminhos para aumentar 
a participação do Brasil no comércio 
internacional (logística, redução de custos 
e de impostos). E formas de enfrentar o 
protecionismo dos países importadores.
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Além da qualidade frágil do ensi-
no, o mau desempenho de 30%
dos cursos no Enade, segundo
especialistas, revela a dificulda-
de do Ministério da Educação
(MEC) em regular as institui-
ções de ensino superior no País.
Entre as soluções apontadas, es-
tá a criação de uma agência autô-
noma responsável pela avalia-

ção, ideia já prevista em projeto
de lei que tramita na Câmara
dos Deputados desde 2012.

Para o professor da Faculda-
de de Educação da Universida-
de de Brasília Gilberto Lacerda,
os dados negativos não sur-
preendem. “A realidade é prova-
velmente bem pior”. Para ele,
seria necessário que o MEC fos-
se menos centralizador na regu-
lação e avaliação dos cursos.

“Talvez a agência reguladora
atuasse com mais empenho”.

O professor da Faculdade de
Educação da Universidade de
São Paulo Ocimar Alavarse des-
taca que, na regulação do ensi-
no superior, a atuação do MEC
é mais solitária. “Diferentemen-
te da educação básica, não há
tanta articulação com Estados e
municípios”, afirma.

O Instituto Nacional de Su-

pervisão e Avaliação da Educa-
ção Superior, proposto pelo
Executivo no projeto de lei, as-
sumiria as funções da Secreta-
ria de Regulação e Supervisão
da Educação Superior, do MEC.

Exame contestado. Para o dire-
tor executivo da Associação Bra-
sileira de Mantenedoras de En-
sino Superior (Abmes), Solón
Caldas, a forma de aplicação do

Enade prejudica a avaliação. “O
estudante que faz a prova não
tem comprometimento com o
resultado”, reclama. Segundo
ele, a nota da prova deveria
constar no histórico escolar, o
que serviria de motivação para
ir bem no teste. Outro proble-
ma, acredita, são os boicotes de
alunos ao exame.

O problema da proposta de
incluir a nota no histórico é que
ela não se aplicaria a todos. “O
Enade é por amostragem, não
daria para colocar o resultado
de todos”, explica Alavarse.

● Para o ministro da Educação,
Aloizio Mercadante, o aumento
na quantidade de cursos com
desempenho insatisfatório envol-
ve a diminuição no número de
cursos sem conceito. Em 2009,
26,6% dos cursos avaliados não
apresentaram nota final, pela
não formação de turmas ou boico-
te dos estudantes. A quantidade
de cursos sem conceito diminuiu
para 1,8% na edição de 2012.

O próximo Enade vai ser aplica-
do no dia 24 de novembro. Deve-
rão participar da próxima edição
da prova cerca de 200 mil estu-
dantes de 4.916 cursos da área
de ciências de saúde e agrárias.
Pela primeira vez, a Universidade
de São Paulo (USP) participará
em caráter experimental da pro-
va federal, ainda que em caráter
amostral.

Para evitar o boicote de estu-
dantes, o Ministério da Educação
também vai passar a exigir que
os estudantes que sejam subme-
tidos ao exame fiquem pelo me-
nos uma hora na sala de prova
durante a aplicação. /R.M.M.
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dos cursos avaliados

Para experts, dificuldade de regulação é clara

Reprovados 30% dos cursos superiores
Enade avaliou 1.646 instituições de ensino e as que receberam conceito 1 e 2, em uma escala até 5, poderão ter o vestibular suspenso
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Nº de cursos sem
avaliação passa de
26,6% para 1,8%

● São Paulo
De 1.683 cursos avaliados no Es-
tado, 542 tiveram notas inferio-
res à nota mínima exigida pelo
Ministério da Educação.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 8 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A16.




