
Número  de  cursos  universitários  cresce  350%

A ESTETICISTA

Vera de Souza

resolveu cursar

cosmetologia

após 20 anos

de profissão:

"Quero ser

mais do que

uma passadora

de cremes"

• BRASÍLIA. Escolher uma facul-
dade não é fácil, mas as insti-
tuições de ensino superior es-
tão trabalhando para tornar a
decisão ainda mais complica-
da. Enologia, moda, cosmeto-
logia, engenharia de materiais
plásticos, a oferta de carreiras
superiores aumenta a cada
ano e o que antes era apenas
uma disciplina vira um curso.
Entre 1991 e 2003, o número
de carreiras universitárias
analisadas pelo Instituto Na-
cional de Estatísticas e Pesqui-
sas em Educação (Inep) pas-
sou de 125 para 572, um cres-
cimento de 350%. São hoje 82
áreas de conhecimento.

Às tradicionais medicina,
odontologia e engenharia fo-
ram acrescidas novidades co-
mo recursos pesqueiros, pro-
cessamento de alimentos e
serviços de alimentos.

Os 12 tipos de engenharias

Entre-1991 e 2003, carreiras passaram de 125 para 572; há cursos de ética, cosmetologia e compra e venda
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que existiam há 12 anos trans-
formaram-se em 50. Ainda exis-
tem as tradicionais engenha-
rias mecânica, civil, elétrica,
química. Mas surgiram tam-
bém as engenharias de mate-
riais plásticos e a engenharia
automotiva, antes apenas par-
te da engenharia mecânica.

"Crescimento atende a uma
demanda do mercado"

Apenas nos últimos três
anos, apareceram 204 novos
cursos, como de ética, moral,
compra e venda, segurança,
eventos e terapias de beleza.

A diversidade de novos cur-
sos, cada vez mais específicos,
não assusta o Ministério da
Educação. O secretário de ensi-
no superior, Carlos Roberto An-
tunes, avalia que essa é uma de-
monstração de que o ensino su-
perior está conseguindo res-
ponder às necessidades do
mercado. Os cursos são cria-
dos, diz ele, depois de uma ava-

liação, e se mantêm é porque há
espaço. Mas ele faz ressalvas.

— Esse crescimento atende
a uma demanda do mercado,
que exige um profissional ca-
da vez mais preparado. Esse
conhecimento específico tem
que ser integrado a um conhe-
cimento generalista bem pla-
nejado — disse o secretário.

Para Antunes, os cursos su-
periores não necessariamente
precisam ser graduação de qua-
tro ou cinco anos. Em algumas
áreas poderiam ser mais curtos,
desde que oferecessem uma
boa qualificação. A proposta do
secretário vai mais além:

— A oferta de cursos monta-
dos em carreiras está ultrapas-
sada. Acredito que na universi-
dade do futuro poderíamos ter
um bufê de opções e cada es-
tudante montaria seu curso à
sua maneira — afirmou.

Os cursos em universidades
americanas e em países da Eu-
ropa funcionam de maneira pa-

recida. O estudante não entra
na faculdade para um curso es-
pecífico. Para ter o diploma de
carreira é necessário cursar de-
terminadas cadeiras, mas é pos-
sível escolher outras e organizar
a própria formação específica.

Instituições particulares
oferecem mais novidades
Como no Brasil não há essa

liberdade — as instituições
precisam apresentar os currí-
culos de seus cursos já pron-
tos — tenta-se inovar. São as
instituições privadas as que
mais criam novos cursos.
Áreas como cosmetologia, ar-
tes e mídia, desenho de moda,
comércio eletrônico e negó-
cios imobiliários surgiram nas
instituições particulares.

A criatividade se explica pe-
la velocidade com que as par-
ticulares crescem: elas são
maioria entre as 900 institui-
ções de ensino superior cria-
das nos últimos cinco anos. •


