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próximo ano, entre as quais 26 mil financiadas pela iniciativa privada. Desde julho
de 2011, já foram concedidas43.609 bolsas
nas várias modalidades apoiadas. Desse total, 33.667são bolsas de graduação- sanduíche, 4.898 de doutorado-sanduíche, 3.066
de pós-doutorado, 1.229 de doutorado pleno e 749 bolsas para jovens talentos e pesquisadores visitantes. Entre os principais
estados de origem dos candidatos, 9.132 são
originários de São Paulo, 7.391 de Minas
Gerais, 3.922 do Bio de Janeiro e 3.912 do
Bio Grande do Sul.
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os últimos meses, o estudante Pedro Nehme, de 21 anos, realizou
dois sonhos: fez um estágio na Nasa, agência espacial dos Estados Unidos, e ganhou uma
promoção que permitirá que viaje em 2015
ao espaço sideral, tornando-se o primeiro
civil brasileiro a romper a barreira da estratosfera. Estagiário da Agência Espacial
Brasileira (AEB) e aluno do oitavo semestre
de engenharia elétrica da Universidade de
Brasília (UnB), o estudante resolveu se inscrever, em 2011, no programa Ciência sem
Fronteiras e, após um período letivo na
Universidade Católica da América (UCA),
em Washington, conseguiu um estágio na
agência americana, onde trabalhou na parte eletrônica do desenvolvimento de um
balão espacial. No início do ano, foi a vez de
ganhar uma promoção mundial chamada
Space Flight, realizada pela empresa área
holandesa KLM, que premiou o vencedor
com uma vaga na nave Lynch.
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"Além dos cursos, há interesse de várias empresas de países diferentes em oferecer estágios. Há 172 companhias americanas que dispõem essa modalidade; são
grandes empresas como GE, Cargill, Caterpillar, Dupont", destaca o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante, que ressalta que até 2015 serão ofertadas as 100 mil
bolsas previstas. "O programa Ciência sem
Fronteiras busca acelerar a condição de termos alunos e universidades de classe munAochegar à Nasa, muitos pesquisadores
demonstra ra m receio em relação ao seu de- dial e termos acesso às pesquisas, que estão
cada vez mais internacionalizadas. Quansempenho, mas, ao ir embora, Pedro receto mais articularmos essa rede de pesquibeu elogios pelo trabalho desenvolvido e
sas, poderemos desenvolver mais ciência e
um convite para retornar quando quisesgerar mais crescimento econômico", diz.
se. "Eles confessaram que não sabiam que
no Brasil existiam estudantes assim", relata. O jovem estudante é um dos 43 mil bolsistas do progra ma Ciência sem Fronteiras,
iniciativa do governo federal que busca ampliara oferta de bolsas de estudo no exterior
e o intercâmbio educacional com outros países. A meta é oferecer 100 m i 1 bolsas até o
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de graduação. Serão contratados 1.677 professores e 2.156 técnicos administrativos,
leva ndo o ensino superior a cinco mu n icípios do Pará, oito da Bahia e três do Ceará. Nos últimos dez anos, o ensino superior
público federal, que contava com 45 universidades, em 2002, passou a contar com
59, no total. Com as novas quatro instituições, serão 63 universidades federais. Esse
processo de expansão aumentou em 150%
as vagas no ensino superior brasileiro. "Assim essas regiões podem ter mais acesso ao
ensino superior, o que contribui para melhorar a qualidade de geração de pesquisa nessas duas regiões, que tinham maiores lacunas, mas têm ampliado ageração de
conhecimento", observa o ministro.
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A Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base (Abdib) participa do programa com 5 mil bolsas de estudos. A entidade fez um levantamento das
demandas dos associados e de segmentos
com potencial ganhos de intercâmbio. Na
área de energia elétrica, o foco foi nas alternativas, como eólica e solar, e no desenvolvimento de novas tecnologias de construção de barragens a fio d'água. A primeira
turma dos interessados deverá iniciar os
cursos no próximo ano. "Esperamos que o
programa seja consolidado e não dure apenas cinco anos nem seja cancelado por causa dos resultados das eleições de 2014, porque, quanto mais reforçarmos iniciativas
assim, melhor será para todos", diz o vice-presidente da entidade, Fabio Aidar.
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O programa coincide com uma desconcentração do ensino universitário no
Brasil nos últimos dez anos. Em 2003, o
país tinha 43 campi universitários públicos e hoje tem mais de 200, com destaque
para a expansão nas áreas mais pobres. A
Região Nordeste detinha 1,4% do sistema
de pós-graduação do País; atualmente possui 10%. Em 2001, a Região Norte oferecia
19 cursos de doutorado e formava cerca
de 350 doutores por ano; em 2012, passou
a ofertar 40 cursos e formar pouco mais
de 1,4 mil doutores. Houve uma interiorização do sistema, antes concentrado no
Sudeste, que reunia mais de 80% do sistema de pós-graduação. Ao mesmo tempo a
rede de universidades federais ampliou a
oferta de cursos: havia320 mil alunos concluintes em 2002; hoje são mais de 1 milhão. O governo quer acelerar ainda mais
essa interiorização.
Quatro novas universidades federais
serão criadas no Norte e Nordeste do País.
Em junho, foi assinado decreto que prevê a
criação das universidades Federal do Cariri (UFCA), Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa), do Oeste da Bahia (Ufob) e
a Federal do Sul da Bahia (Ufesba). Juntas,
as quatro novas universidades atenderão,
até 2018,38.360 estudantes em 145 cursos

Outra frente de atuação do governo federal tem sido a qualificação de mão de
obra técnica, abandonada durante as décadas de 1980 e 1990. Aprincipal aposta é
o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), criado
em 2011, em que são oferecidos cursos no
Sistema S, nas escolas técnicas federais,
nas escolas técnicas das redes estadua is e
nas universidades. Já se registraram mais
de 4,5 milhões de matrículas. Para concorrer, o candidato deve ter feito o ensino
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de obra capacitada e os centros da Embrapii vão ajudar a fazer inovação e alimentar a indústria, frisa Mercadante.

ar

médio em escola pública ou na rede particular com bolsa integral. A consulta por
vaga deve ser feita pelo interessado diariamente, pois a garantia de ocupação só
é conseguida pelo aluno quando ele faz a
matrícula. "Fizemos excelente parceria
com os setores de agricultura, transportes, serviços e comércio e indústria, para podermos formar os profissionais para cada segmento olhando as demandas
específicas. Assim podemos ver o mercado de trabalho do futuro e formar um
operador de máquina agrícola para a região em que ele atua", destaca o ministro.
O governo também criou a Empresa Brasileira de Pesquisae Inovação Industrial
(Embrapii) para fomentar a inovação na
indústria. O Pronatec ajuda a formar mão
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Para acelerar a formação de mão de
obra preparada para atuar nos grandes
eventos esportivos, o Pronatec também
tem cursos de idiomas para profissionais
que atuam na área de turismo. No entanto, grandes redes de bares, restaurantes
e hotéis têm visto problemas para participar e poder integrar a iniciativa. Um
ponto é que, pelas regras do programa, os
cursos têm de ser oferecidos aos profissionais nos estabelecimentos interessados. O problema é que bares, restaurantes
e hotéis muitas vezes não têm salas disponíveis para esses cursos. Uma das maiores redes de hotéis fez uma sondagem e

detectou que 95% dos seus estabelecimentos não têm áreas disponíveis para
esses cursos. Outro problema é que é preciso garantir um número fixo de alunos
todos os dias, mas esses estabelecimentos possuem turnos de trabalho que mudam todos os dias. Por fim, há exigência
de uma carga horária de 160 horas para
fazer o curso de língua. "Uma camareira,
que tem alfabetização baixa, demora duas
horas para vir e duas horas para voltar para casa, terá disposição para dedicar uma
hora por semana por meses para aprender
inglês, que será pouco usado?", questiona
um empresário. Uma das ideias em conversas com o governo seria reduzir a carga horária para 20 horas ou 40 horas, com
foco em um inglês mais instrumental.

Fonte: Carta Capital Especial: As empresas mais admiradas no Brasil 2013, São Paulo, n. 16, p. 46-49, nov./ dez. 2013.

