
Bird quer mais cursos universitários curtos 
 
A expansão dos cursos universitários de curta duração, de 2 ou 3 anos, pode ser um dos 
caminhos para se ampliar o acesso dos jovens à universidade.  
 
A opinião é de Claudio de Moura Castro, ex-diretor da área de políticas educacionais do Banco 
Mundial. Atualmente, segundo ele, menos de 10% dos quase 4 milhões de universitários 
brasileiros fazem esses cursos.  
 
Ele criticou o fato de o anteprojeto da reforma universitária não contemplar a questão dos cursos 
de curta duração.  
 
De acordo com Castro, alunos de baixa renda, sem condições de arcar com os custos de estudar 
por quatro ou cinco anos numa faculdade, podem vir a se formar se a graduação durar menos 
tempo, como acontece na Argentina, Venezuela e Chile.  
 
Nesses países, um terço das matrículas em universidades é em cursos de curta duração, em áreas 
como manutenção de equipamentos e secretariado.  
 
Nos Estados Unidos, do universo de 15 milhões de graduandos, dois terços sai da faculdade em 
até três anos. Na Europa, isso acontece com metade dos estudantes.  
 
"Se dá certo em todos esses países, por que não daria no Brasil?", questionou Castro, que falou 
ontem sobre reforma universitária na Associação Comercial do Rio de Janeiro.  
 
"O aluno mais pobre consegue se endividar por dois anos, mas por quatro é muito mais difícil".  
 
O educador, que é presidente do conselho consultivo do grupo Pitágoras (colégio e faculdade), 
argumentou que a abertura de novas vagas desse tipo reduzirá os gastos não só para os 
estudantes, mas também para o Estado.  
 
Deu como exemplo os custos de manutenção de um aluno na Universidade de São Paulo (R$ 10 
mil) e na Faculdade de Tecnologia de São Paulo (R$ 1.000).  
 
Castro criticou o item do anteprojeto de reforma universitária que limita a possibilidade de 
instituições estrangeiras investirem nas brasileiras e o que coloca institutos de pesquisa sob a 
tutela do Ministério da Educação. 
 
Ele destacou ainda que o governo federal tem de investir mais na educação fundamental, não só 
pensar em democratizar o ensino superior, por meio de artifícios como a reserva de vagas nas 
faculdades para egressos de escolas públicas. 
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