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Formação prática
Cursos de graduação tecnológica se
consolidam como formadores de mão-de-
obra qualificada e como boa opção para
expansão dos negócios no setor privado

oferta e o valor social da formação
tecnológica no Brasil crescem atrelados
a um fenômeno mundial: necessidade de
pessoal especializado. O contexto de alta

complexidade e competitividade faz com que a gestão
da informação assuma papel vital para a sobrevivência
de quaisquer empresas. Nesse caso, cabe à academia
suprir uma demanda em constante mutação. Com isso,
os cursos tecnológicos têm vencido uma certa falta de
conhecimento e preconceito. As áreas de gestão,
logística, marketing e finanças são apontadas por re-
presentantes das instituições de ensino superior (IES)
como as mais procuradas pelos alunos. Contudo, a área
de tecnologia da informação (TI) figura em todas as
listas. O acesso aos recursos tecnológicos, especialmente
a internet, impulsiona o uso de TI em diversos níveis.

"Tudo que gravita em torno de empresas, gover-
no, cidadãos e é uma espiral crescente", define Ar-
mando Dal Colletto, diretor das Faculdades Associa-
das de São Paulo (Fasp) e coordenador do MBA da
Business School São Paulo (BSP). Ele explica que o
telefone celular é um dos atores no crescimento
exponencial da área de TI.

Isso porque o aparelho se tornou uma platafor-
ma convergente de comunicação. Ou seja, reúne som,
imagem e intercâmbio de arquivos ou e-mails. Além
do celular, automóveis e outros produtos dependem
de softwares. Para construir tudo isso, são necessários
recursos humanos. E em grande quantidade. Assim,
a graduação em aproximadamente dois anos se mos-
tra útil como meio de inserção no mercado. Mas o
sucesso em longo prazo depende de uma postura ati-
va do indivíduo na busca pelo aperfeiçoamento. "O
nível tecnológico é o primeiro degrau relevante", clas-
sifica Dal Colletto.

Fazer uma outra graduação, dessa vez em curso tra-
dicional, seria o passo seguinte. Por isso o diretor afir-
ma: "Educação continuada é estratégia de negócio." Já
para o estudante, uma das vantagens é o atalho para
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experiência no mercado de trabalho. Como muitos con-
seguem emprego após o curso, ou já estão contratados,
a visão das necessidades se torna mais clara. Às insti-
tuições de ensino cabe o papel de construir a ponte en-
tre diferentes instâncias: sociedade, governo e compa-

nhias. "A relação das escolas com empresas ainda
é um pouco distante", fala Dal Colletto. No entan-
to, ele acredita que esse relacionamento tem se tor-

nado mais próximo e intenso nos últimos anos.
Alguns dos empecilhos nesse processo
são as próprias exigências da organiza-
ção acadêmica e do Ministério da Edu-
cação (MEC). Para assegurar bons
currículos, uma das estratégias cita-
das pelo diretor é a pesquisa em nível
mundial. Ele conta que a Fasp tem se

esforçado para assegurar compatibili-
dade com entidades importantes, como
sociedades científicas e institutos de tec-
nologia. "Ajuda muito ter professores
que atuam no campo acadêmico e no
profissional", completa Dal Colletto.

Além dessa característica do corpo do-
cente, a parceria direta com o setor

empresarial se afigura como ferra-
menta de gestão.

Ruy Guérios, diretor da Fa-
culdade e Centro Tecnológico

Eniac, em Guarulhos (SP), prevê
que o relacionamento de sua IES
com o mercado deva se intensifi-
car ainda mais. "Hoje, cerca de 30%
de nossos alunos são de empresas

e instituições conveniadas",
demonstra. O crescimento pre-
visto pelo diretor se deve às rá-
pidas evoluções no setor em-
presarial e ao envelhecimento

da população. Mas não só.
De acordo com os últimos da-

dos divulgados pelo Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Edu-

cacionais Anísio Teixeira (Inep),
mais da metade dos alunos matricu-
lados no ensino superior tecnológico
estava na rede pública em 2003. Ape-
sar de a maior parte das vagas ociosas
se concentrar na rede privada.

Para Guérios, o poder aquisitivo
não é a principal razão disso. O moti-

mais forte é que a área de tecnologia
foi tradicionalmente patrocinada por institui-

ções públicas. "Mas há tendência de crescimento de ofer-
tas de vagas na rede particular e, em pouco tempo, o
número de alunos em escolas particulares será maior
do que em públicas."

Além disso, há um contingente de alunos no mer-
cado de trabalho, com idades superiores a 24 anos. Po-
rém, sem nível superior ou com formação incompleta.
Eduardo Wurzmann, presidente da Faculdade IBTA,
também observa um crescimento da participação pri-
vada nesse serviço.

Segundo ele, para uma maior expansão do setor, é ne-
cessário crescimento da renda da população. Wurzmann
considera uma questão cultural os alunos não contraírem
empréstimos para financiar os estudos. Eles não querem
assumir o risco, por falta de perspectivas. Nesse sentido,
opina, o governo deveria atuar com maneiras alternativas
de crédito educacional, além do Financiamento Estudan-
til (Fies). A presença federal teve um marco significativo
em novembro de 2005, com a inauguração da primeira
universidade tecnológica do governo.

DINHEIRO PÚBLICO

A Universidade Federal Tecnológica do Paraná
(UFTPR) é a primeira universidade especializada do país
a receber essa denominação. Seu ponto de partida foi o
Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná
(Cefet-PR). Já na esfera privada, a expansão também
depende de percepção das necessidades regionais. O
IBTA, por exemplo, identificou uma demanda de mer-
cado no Rio de Janeiro (RJ), onde a escola começa a
atuar. "Não temos a presença de muitos cursos tecno-
lógicos no Rio. São Paulo tem sido um sucesso e acredita-
mos que podemos repetir isso", diz Eduardo Wurzmann.

Não é só a demanda que deve nortear essa expan-
são. "É muito importante conhecer a realidade do mer-
cado para abrir opções que realmente dêem
empregabilidade", alerta Carlos Roberto Rocha Caval-
cante, superintendente nacional do Instituto Euvaldo
Lodi (IEL) — veja quadro. Para ele, é papel social das
escolas se preocupar com esses processos. Wurzmann
completa ao afirmar que pode ser interessante atender
a pedidos de empresas, por exemplo. Mas lembra que
quanto mais específico for o curso, mais restrito.

Já Cavalcante, do IEL, relata que as escolas às vezes
insistem em formar uma determinada especialidade, em
detrimento de áreas que demandam mais profissionais.
Por outro lado, ele destaca a atuação das instituições de
ensino que se aparelham para uma determinada situa-
ção, capacitam pessoal e garantem empregos. A região
próxima a Goiânia (GO) foi palco de uma situação desse
tipo. O surgimento de um pólo industrial farmacêuti-
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co provocou a importação de profissionais. Isso gerou
uma resposta natural das escolas, que se aparelharam e
passaram a atender a essa exigência.

Na opinião do superintendente, cabe ao governo tra-
çar novas linhas de desenvolvimento para as regiões. E
ainda, ele não considera que a decisão de descontinuar
certos cursos deva ser exclusiva da graduação tecnológica.
Após alguns anos, isso também pode ocorrer na gradua-
ção tradicional. Douglas Aparecido Sakumoto, coorde-
nador-geral dos cursos de tecnologia das faculdades de

tecnologia Carlos Drummond
de Andrade e João XXIII, desta-
ca que um dos desejos da Lei de
Diretrizes e Bases para a Educa-
ção (LDB) é ter cursos que con-
versem com o mercado de tra-
balho. Daí a importância em de-
senvolver parcerias e convênios
que promovam essa interação.

A realização de palestras e a
divulgação constante dos cursos,
em fóruns tecnológicos, por

Guérios, do Eniac: "30% de
nossos alunos são de empresas e
instituições conveniadas"

Dal Colletto, da Fasp: "O nível tecnológico é o primeiro
degrau relevante"

exemplo, também é fundamental: "É importante que a
sociedade empresarial tenha certeza de que os cursos
superiores de tecnologia fazem parte das Diretrizes e
Bases da Educação e que, junto do bacharelado e das li-
cenciaturas, são um nível de graduação previsto na nos-
sa Constituição." Sakumoto lembra que os cursos devem
respeitar diversos cargos e funções estabelecidas pelo
Ministério do Trabalho. "É uma responsabilidade muito
grande da nossa parte", arremata. •

COOPERAÇÃO MULTILATERAL

Instituto promove ações para estreitar laços e criar oportunidades
tanto no setor produtivo quanto na academia

O diálogo com a indústria é crucial para o suces-
so da educação tecnológica, em qualquer país. No
Brasil, vários organismos atuam conjuntamente para
efetuar essa comunicação. Um deles é o Instituto
Euvaldo Lodi (IEL), parte do Sistema Confederação
Nacional da Indústria (CNI), criado em 1969 para fo-
mentar o intercâmbio entre a indústria e a universi-
dade. Capacitação empresarial, aperfeiçoamento da
gestão e suporte à inovação são algumas das linhas
de trabalho. Além da oferta de programas de está-
gios e bolsas educacionais.

A cooperação com centros tecnológicos e de pes-
quisa, no Brasil e no exterior, é uma das estratégias
para atingir esses objetivos. O IEL tem sede em
Brasília (DF) e núcleos regionais vinculados a fede-
rações de indústrias estaduais. Carlos Roberto Ro-
cha Cavalcante, superintendente nacional do IEL,

explica que o instituto atua em conjunto com empre-
sas, sindicatos, entidades e universidades - identifi-
cando lacunas, oportunidades e traçando planos de
ação. "A formação de tecnólogos tem sido discutida
em vários setores diferentes", informa.

Como exemplos, ele cita a biotecnologia no Es-
tado de Minas Gerais e a área de softwares em ní-
vel nacional. Cavalcante ressalta que esses assun-
tos têm mobilizado ministérios, incentivado a cria-
ção de programas nacionais e sensibilizado univer-
sidades em todo o país. Ele exemplifica uma das
situações que ampliam oportunidades para
tecnólogos: a migração de engenheiros para car-
gos de gestão. Trata-se de um cenário comum, pela
própria visão de processo que a engenharia ofere-
ce. "Isso abre lacunas na base por pessoas com ní-
vel de qualificação elevado", conclui.
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PIONEIRISMO REGIONAL

Representante da primeira IES privada a oferecer cursos
tecnológicos no Sul fala sobre gestão e traça um panorama do setor

O Grupo Opet foi a primeira instituição privada
a oferecer a graduação tecnológica no Sul do Brasil.
Em entrevista exclusiva à revista Ensino Superior,
Adriana Karam Koleski, diretora-geral do Centro
Tecnológico Opet, faz um balanço da evolução des-
sa modalidade de ensino no país. Ela revela que os
cursos mais procurados hoje são nas áreas de gestão
e tecnologia em sistemas de informação. A diretora
falou, ainda, sobre tendências e desafios desse tipo
de formação. Confira:

Em termos de oportunidade de negócio para as esco-
las, quais são as áreas ou os cursos mais promissores?
A área de gestão é grande e o Brasil precisa muito de
bons profissionais aí. Acredito que as telecomunicações,
a informática e a gestão focadas nas possibilidades que
a internet promove também são promissoras.

A falta de conhecimento do público sobre a gra-
duação tecnológica é um empecilho a uma expan-
são ainda maior?
Certamente. Ainda há desconhecimento por parte
da população em geral, dos formadores de opinião
e das empresas. Mas esse preconceito tem diminuí-
do bastante, à medida que os alunos que freqüen-
tam esses cursos, e também seus egressos, mostram
seu trabalho e o resultado de sua formação de for-
ma prática. É uma questão de tempo. E de muito
trabalho das instituições de ensino. Elas devem pres-
tar um serviço de qualidade tal, que a formação do
aluno realmente atenda às prerrogativas da educa-
ção tecnológica.

A maioria dos alunos no ensino tecnológico está na
rede pública. Poder aquisitivo é a principal barrei-
ra para a expansão do setor privado?
Essa é uma razão importante, sem dúvida. No en-
tanto, entendo que também é fruto da quantidade
ainda pequena de escolas privadas que ofertam es-
ses cursos. Essa relação entre alunos da escola priva-
da e da pública tem mudado com a ampliação
gradativa do número de alunos no setor particular.

Que medidas as IES podem adotar para incentivar
o ingresso em cursos tecnológicos?
Fazer um trabalho de divulgação dos cursos de tec-

nologia para alunos de ensino médio, seus professo-
res e familiares, para que conheçam essa opção. Tam-
bém, realizar trabalho de parceria com empresas para
que conheçam os cursos, seu currículo e o profissio-
nal formado. Esse trabalho não deve se restringir a
uma ação da escola individualmente, mas de grupos
de escolas e também da Secretaria de Educação Pro-
fissional e Tecnológica [Setec].

Qual é a importância da relação entre o Opet
e empresas?
Com elas, validamos nosso currículo e as ativida-
des que desenvolvemos com nossos alunos. Faze-
mos pesquisas, mantemos contato com entidades
representativas e com empresas e profissionais
proeminentes do mercado para a criação de no-
vos cursos. Também temos parceria com empre-
sas para colocação de nossos alunos. Nesse traba-
lho, os estudantes têm seu perfil comportamental
e conhecimentos técnicos avaliados e são encami-
nhados às vagas, já pré-seleciona-
dos pelo Opet. Isso cria um vín-
culo bastante forte com a em-
presa, pois ela passa a confiar
na escola e busca nela a refe-
rência para a constituição de
seu quadro de profissionais.
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