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A transformação do aprendizado

Os caminhos para a ultraespecialização

Investimento na Educação cai 36% nos últimos quatro anos

Trevisan faz acordo com grupo holandês e considera futura venda

19% das redes de estados e municípios investem o adequado em educação

Ministro da Educação defende fortalecimento de ensino superior particular

Bolsonaro congela mais 2.724 bolsas de pesquisa; corte atinge 6,9% dos benefícios
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O Ensino a Distância (EAD) rompeu a barreira da
descrença e hoje é uma tendência inexorável no
mercado educacional. Segundo números do
último Censo do Ensino Superior, divulgado em
2018 pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), as matrículas
de graduação à distância cresceram 375,2% de
2007 a 2017. Na modalidade presencial, por sua
vez, o avanço foi de 33,8% no mesmo período.
Hoje, dos oito milhões de alunos matriculados em
faculdades, 21,2% já fazem o curso via EAD. “A
modalidade já é uma realidade factível para a
educação superior. E esses números devem
dobrar até o fim de 2024, quando o EAD chegará a
50% dos alunos matriculados no Brasil inteiro”, diz
Janguiê Diniz, fundador e presidente do conselho
de administração do grupo Ser Educacional. “O
EAD atende a um perfil de alunos diferenciados,
que são disciplinados na busca pela capacitação,
características exigidas pelas empresas”, afirma
Carlos Fernando de Araújo Júnior, pró-reitor da
Cruzeiro do Sul Virtual.
No mundo cada vez mais conectado, esse
mercado só tende a crescer. “Quando o EAD
começou no Brasil, em meados de 2005, existia
muito preconceito por conta do desconhecimento,
mesmo ele já sendo um sucesso em outros
países”, diz Jeferson Ortiz, diretor sênior de
operações e polos EAD da Kroton. Tamanha
estranheza, no entanto, acabou sendo
desmistificada com o tempo. “O EAD se tornou
algo natural por conta da digitalização.

É uma tendência mundial. Hoje, as pessoas
acessam conteúdos digitais por meio de
smartphones, tablets, em qualquer lugar”,
completa.
Líder do mercado em número de polos e de alunos
matriculados pela modalidade a distância, a Kroton
enxergou o potencial de crescimento anos atrás,
quando fez investimentos que somados chegaram
a mais de R$ 6 bilhões para adquirir duas redes de
ensino que despontavam por serem inovadoras no
EAD: a Unopar, em 2011; e a Anhanguera, em 2014.
Hoje, a Kroton conta com mais de 1.310 polos
espalhados por todos os estados do País. Eles são
voltados a atender seus 960 mil alunos, sendo que
só no EAD a companhia detém 500 mil estudantes.
Segundo Ortiz, a tecnologia empregada por meio
dos 18 estúdios de aula localizados em Londrina
(PR) e dos satélites próprios que captam o sinal
gerado ao vivo faz com que os discentes consigam
ter acesso ao conteúdo em todos os lugares do
País, a despeito de qualquer dependência de
fatores como conexão de banda larga ou de
tecnologia móvel. “No ano passado, fizemos uma
visita a Ilha dos Marajós, oito horas de viagem a
partir de Belém (PA). Lá, nós temos dois mil
alunos. A tecnologia faz com que nosso sinal
chegue para eles com a mesma qualidade e
interação que chegaria para um aluno que estuda
em São Paulo”, afirma.
NA PALMA DA MÃO No Ser Educacional, dono de
marcas como Uninassau, Univeritas e UNG, os
alunos podem conferir todo o conteúdo disponível
no software educacional Blackboard por meio de
aplicativos próprios.

Com um crescimento vertiginoso nos últimos dez anos o
Ensino a Distância (EAD), se torna a joia da coroa do setor

educacional
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“O aluno carrega a sala de aula no bolso”, diz Enzo
Moreira, diretor de EAD do grupo Ser Educacional.
“Temos recursos extremamente tecnológicos,
com realidade aumentada”. Com a tecnologia
implementada pelo grupo, as aulas de medicina
nunca mais foram as mesmas. Agora, os
estudantes conseguem ter acesso a um coração
tridimensional a partir de um QR Code na página
de um livro, por exemplo. Além disso, também é
possível simular experimentos por meio de óculos
de realidade virtual.
Para evitar desistência de alunos por falta de
motivação, o grupo desenvolveu um projeto
chamado ‘tutor guardião’. “É um tutor que faz um
acompanhamento personalizado, psicológico e
motivacional, desde o primeiro acesso do aluno
até a sua formatura. Ele funciona como se fosse o
anjo da guarda desse estudante”, diz Moreira. O
programa acompanha semanalmente o
desempenho e faz parte de uma série de
inovações lançadas depois da adoção de um
software de inteligência artificial baseado em
sistemas cognitivos, chamado Sofia. “É como se
fosse a Bia do Bradesco. Esse sistema trabalha a
questão de conteúdos com os alunos. Parte do
desenvolvimento foi interno e outra parte é pela
IBM”, afirma. Pelos esforços, o Ser Educacional
será a primeiro grupo brasileiro a ser premiado no
Blackboard Catalyst Award, um dos mais
importantes prêmios de EAD no mundo. A
cerimônia acontecerá entre os dias 23 e 25 de
julho, em Austin, nos Estados Unidos.
 

Tradicional instituição de ensino superior, a ESPM
não quis ficar de fora desse mercado, mas seguiu
um caminho diferente para conquistar a
preferência dos estudantes. “Não temos o objetivo
de ter polos no Brasil inteiro. A ideia é ter uma
experiência de aprendizagem que possa ser
concretizada por meio de nossas unidades em São
Paulo, no Rio de Janeiro e em Porto Alegre”, diz
Tatsuo Iwata, diretor nacional de pós-gradução
lato sensu da ESPM.
Essa experiência, segundo Iwata, se dá melhor
quando o aluno consegue acompanhar a aula ao
vivo — a maioria das instituições de ensino
disponibiliza o conteúdo previamente no sistema
Blackboard. “Nós conseguimos garantir que o
posicionamento da marca da ESPM, que é uma
instituição que trabalha no segmento ‘premium’,
consiga ser mantido no EAD”, afirma Iwata. “Não
caímos na armadilha de um ensino de baixo custo,
como na maioria dos casos”.
A empresa está investindo principalmente em
cursos livres. Já são mais de 100 programas
disponíveis, que vão desde MBA em marketing,
comunicação e mídias digitais até a cursos
específicos como gestão do varejo 4.0 e gestão da
experiência do consumidor. No total, a faculdade
recebe 3,5 mil alunos no EAD — 1,5 mil estão
matriculados apenas nos cursos livres. As
diferentes propostas das instituições de ensino
mostram que esse mercado só tende a crescer a
cada ano e os estudantes só tendem a ganhar com
isso.

Fonte: Istoé Dinheiro
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Em tempos de rápidas transformações no mundo
dos negócios e de alto índice de desemprego no
País, um currículo requintado é cada vez mais
importante. Para atender à demanda do mercado,
os cursos de pós-graduação, MBA, mestrado e
doutorado ficaram mais especializados. Hoje, é
importante ter conhecimento de gestão em áreas
de tecnologia, inteligência artificial, internet das
coisas (IoT) e cloud. “É preciso que os executivos
entendam mais de tecnologia, não para virar
programadores, mas para conhecer esse novo
mercado”, diz Adriano Mussa, diretor acadêmico e
sócio da escola de negócios Saint Paul que, com
15 programas de MBA e pós-graduação, viu a
necessidade de implementar esses módulos nos
seus cursos. Disciplinas especializadas em
fintechs, blockchain e marketing digital foram
acrescentadas à grade de aulas. “Não existe mais
essa de ficar apenas explicando o que é o sistema
financeiro nacional. É preciso falar sobre como
algumas empresas estão modificando o sistema
de pagamento no Brasil e as dificuldades de
regulação que o Banco Central vem enfrentando
com isso”, afirma Mussa. A proposta é ofertar
profissionais para os bancos digitais em alta
neste momento, como Nubank, Inter, Next e
outros. “Essas tecnologias estão fazendo parte de
praticamente todas as nossas disciplinas. Um
exemplo disso é que hoje é impossível falar de
marketing sem falar de marketing digital.”
Segundo Mussa, 40% da grade curricular é
alterada a cada ano.

Para Aldemir Drummond, vice-presidente da
Fundação Dom Cabral, mais importante do que
conhecer diversas áreas de atividades é entender
profundamente disciplinas específicas: “A ideia da
especialização sempre existiu. É importante você
ter uma noção daquilo que vai gerenciar, mas,
dependendo do seu cargo, é impossível entender
de tudo”. Um curso de especialização na entidade
pode ter até 360 horas de duração. Quando a ideia
é adquirir conhecimento sobre diversas áreas,
exigência para altos executivos, Drummond
recomenda cursos de curta duração de até 40
horas.
De olho no futuro, a empresa pretende criar
programas de gestão ligados à internet. “O que
será tendência agora são programas que juntam
tecnologia à gestão. É um conhecimento
aprofundado de gestão, mas com aspectos
tecnológicos”, afirma. Caminho parecido segue a
Fundação Getulio Vargas (FGV). A instituição de
ensino está lançando novos cursos de curta
duração para atender à demanda crescente. Na
área de análise de volumes de dados, por exemplo,
a FGV possui programas voltados a gestão de
pessoas e marketing, com intuito de analisar
campanhas publicitárias. “O curso de curta
duração é uma forma de fazer uma imersão no
tema, sem se tornar um especialista, para não ficar
fora das decisões que envolvem esses assuntos”,
afirma João Barroso, diretor de educação
executiva da Fundação Getúlio Vargas no Rio de
Janeiro e em Brasília. Seja no curso de curta
duração ou na especialização aprofundada,
estudar sempre é o melhor caminho para o
sucesso hoje em dia.

Ter no currículo que um conhecimento específico é a melhor
maneira de conquistar as vagas mais disputadas

Fonte: Istoé Dinheiro
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O ajuste nos gastos de investimentos e de custeio do Ministério de Educação vem sendo feito desde
2015. De lá para cá, essas despesas encolheram 35,8%, segundo a Secretaria do Tesouro Nacional
(STN).
 
Investimentos e gastos de custeio da Pasta tiveram mais uma redução nos 12 meses encerrados em
abril de 2019, contra igual período de 2018. Dessa vez, o corte foi de 2,15%. Em maio, o governo
anunciou mais um bloqueio de 30% das verbas da área.
 
Os recursos de investimentos são direcionados para novos projetos, como construção de
laboratórios e salas de aulas. Já os gastos de custeio são importantes tanto para a conservação das
instituições de ensino quanto para a pesquisa e manutenção de estudantes de baixa renda.
 
O corte não apenas atingiu as universidades, mas também os cursos técnicos e de qualificação
profissional ofertados pelos Institutos Federais (Ifes), bem como 14 unidades do Colégio Pedro II. 
 
Diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais do Ceipe-FGV, Claudia Costin,
comenta que os cortes são preocupantes por indicarem prejuízos no processo de aprendizagem,
ensino e pesquisa, e a conservação dos espaços das instituições.
 
Para Costin, é válido o debate sobre fontes de recursos alternativos de sustentação das
universidades, porém como forma de complementação. “O Estado não pode abrir mão do seu papel
de participar do financiamento do Ensino Superior.

Fonte: DCI
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A Trevisan Escola de Negócios, fundada pelo
empresário Antoninho Marmo Trevisan, fechou
uma parceria acadêmica com a Global University
School (GUS), grupo holandês dono de 20
instituições de ensino com forte presença na
Europa. O acordo prevê ainda a possibilidade de
venda da Trevisan para a GUS.
"É uma aliança estratégica, um anel de
compromisso. Não é uma venda, mas isso não
está descartado no futuro. Estamos numa fase de
nos conhecermos", disse VanDyck Silveira, CEO
da Trevisan Escola de Negócios, que neste ano
tornou-se sócio minoritário da instituição. Silveira
foi presidente do Ibmec entre 2011 e 2013.
A parceria acadêmica será feita, inicialmente, com
a London School of Business & Finance para os
cursos de graduação e pós graduação e com a
London Academy of Trading, que capacita
investidores do mercado financeiro (traders) -
instituições de ensino que pertencem ao grupo.
Segundo Silveira, os alunos poderão fazer uma
graduação da London School Business & Finance
no Brasil por meio da Trevisan. "Os alunos terão
uma dupla titulação. Inicialmente a parceria é
com a London e depois vamos estender para as
outras instituições", disse. O processo seletivo
começa em outubro e as aulas no primeiro
semestre do próximo ano. Já os cursos de
especialização para trader com a London
Academy of Trading iniciam já no segundo
semestre deste ano.
"A parceria demonstra o compromisso da escola
com a internacionalização da educação no Brasil. 

Também abre oportunidades para inovação e
avanço tecnológico", disse o fundador da Trevisan,
que atualmente é presidente do conselho de
administração da instituição de ensino brasileira.
A receita proveniente das mensalidades dos
cursos realizados por meio da parceria será
dividida em partes iguais entre a Trevisan e a
Global University School.
A GUS tem cerca de 78 mil alunos distribuídos em
países como Inglaterra, Alemanha, Canadá, Irlanda
e Israel. No ano passado, o grupo apurou receita
líquida de 311 milhões de libras, o equivalente a R$
1,5 bilhão.
Já a Trevisan tem um faturamento de R$ 20
milhões e 2 mil alunos, distribuídos nas unidades
de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. A instituição
tem graduação de ciências contábeis e
administração. No próximo ano, a Trevisan tem
planos de abrir um curso de direito.

Fonte: Valor
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Cerca de oito em cada dez redes de educação
pública de estados e municípios não têm
financiamento suficiente para ofertar uma
educação de qualidade, de acordo com
levantamento feito por pesquisadores do
Simulador de Custos para Planejamento de
Sistemas Públicos de Educação Básica em
Condições de Qualidade (SimCaq). São escolas
que ofertam desde o ensino infantil ao ensino
médio. Os pesquisadores baseiam-se no
chamado Custo Aluno Qualidade (Caq) e
consideram que para ofertar uma educação de
qualidade, as escolas precisam, por exemplo,
oferecer formação continuada aos professores,
ter internet, banheiros, quadra de esportes,
laboratórios e biblioteca. Precisam ainda ter
dinheiro para pagar despesas com conta de luz e
água, entre outras. De acordo com os dados da
plataforma, apenas 19% das redes de ensino
públicas, estaduais e municipais investem o
considerado adequado. “Estamos falando de um
país cuja média de gasto é inferior ao que deveria
ser o mínimo. Isso é preocupante”, diz o professor
da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto,
especialista em financiamento da educação, José
Marcelino de Rezende, que integra o Conselho
Consultivo do Simcaq. Pelas contas, o
investimento em educação básica deveria, em
média, aumentar em todas as etapas de ensino. A
maior diferença entre o que é gasto e o mínimo
considerado adequado para uma educação de
qualidade está nas creches de período integral em
áreas rurais.

Nesses estabelecimentos, seguindo os critérios do
CAQ, deveria ser investido R$ 24.137 por aluno por
ano. Atualmente, é investido, de acordo com dados
do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação (Fundeb), que é a
principal fonte de recursos da educação básica, R$
4.210 por ano por aluno. Ou seja, o valor deveria
ser 5,73 vezes maior.
O valor que mais se aproxima do que é investido
hoje é o do ensino médio parcial em área urbana.
Pelo Fundeb, é investido em média, nas escolas,
R$ 4.048. Pelo CAQ, esse valor subiria para R$
5.679 por aluno por ano.
Custo Aluno Qualidade
O CAQ é um instrumento previsto em lei, no Plano
Nacional de Educação (PNE). Esse mecanismo, no
entanto, nunca chegou a ser oficializado nem
nunca chegou a existir, na prática.
De acordo com o PNE, até 2016, deveria ter sido
definido o CAQ inicial (CAQi), que é o valor
calculado com base nos insumos indispensáveis
ao processo de ensino e aprendizagem. Após
definido, esse valor deveria ser progressivamente
reajustado até a implementação plena do CAQ.
“Ter mais recurso na educação interfere nas
condições de vida. Tem-se professores que
recebem melhor, escolas mais bem equipadas,
melhoras na merenda”, diz o coordenador geral da
Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
Daniel Cara. A entidade que reúne centenas de
organizações de educação, é responsável pelo
desenvolvimento do CAQ.
 

Relatório do SimCaq acompanha cumprimento de metas do
PNE
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Cara ressalta, no entanto, que o aumento de
recursos não gera resultados a curto prazo, mas
que isso não pode impedir o aumento do
financiamento. “Educação é maratona, não é
corrida de 100 metros”, defende.
CAQ e Fundeb
O Fundeb está em discussão tanto no Senado
Federal, quanto na Câmara dos Deputados. A
intenção é que esse fundo, que é composto por
recursos dos estados, municípios e da União e
vale apenas até o final de 2020, torne-se
permanente.
A Proposta de Emenda à Constituição (PEC)
65/2019, em tramitação no Senado, coloca o CAQ
como base de cálculo para o valor anual mínimo
por aluno.
Rezende defende que com a aplicação do CAQ, a
intenção é que todas as escolas tenham o mínimo
para garantir que os estudantes aprendam o
adequado. Para isso, não basta apenas
redistribuir, mas é preciso aumentar o bolo. “Não
adianta equalizar. Posso equalizar, mas equalizar
na miséria. Preciso garantir um padrão mínimo de
qualidade”, diz.
Cara defende que o Fundeb permanente, com o
CAQ como parâmetro, trará previsibilidade para
os gestores. “Muita gente que defende a
desvinculação afirma que prioriza a questão da
gestão, mas eu só consigo ser um bom gestor se
tiver previsão do que eu vou ter no ano seguinte”,
diz.

MEC
Em audiência pública na semana passada na
Comissão de Educação da Câmara dos Deputados,
o ministro da Educação, Abraham Weintraub, disse
que o governo trabalha em uma proposta para
ampliar os recursos do Fundeb. A pasta pretende
também premiar aqueles que tiverem melhores
resultados educacionais.
“A gente está trabalhando em uma proposta que
melhore o Fundeb, amplie os recursos, acho muito
importante. Sou a favor, sim, de dar mais
autonomia a recursos, mas cobrar também
algumas métricas, para que a gente tenha uma
premiação para quem tiver melhor desempenho”,
disse.
Simcaq
O Sistema foi elaborado por pesquisadores da
Universidade Federal do Paraná e da Universidade
Federal de Goiás, do Laboratório de Dados
Educacionais e do Centro de Computação
Científica e Software Livre (C3sl). O projeto foi
financiado pelo Ministério da Educação.
O Simcaq reúne dados do Ministério da Educação,
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) e da Secretaria do Tesouro Nacional. Nele é
possível ver como cada uma das redes está hoje
em termos de matrículas, infraestrutura e recursos.
É possível também fazer simulações para se
chegar a um padrão adequado. O Simcaq deverá
ser disponibilizado para o público em junho deste
ano.
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Plano Nacional de Educação
Em cinco anos de vigência, quatro das 20 metas
do Plano Nacional de Educação (PNE) foram
parcialmente cumpridas, de acordo com relatório
divulgado na semana passada pela Campanha
Nacional pelo Direito à Educação.
O PNE, estabelecido pela Lei 13.005/2014,
estipula metas para serem cumpridas na
educação até 2024, desde o ensino infantil até a
pós-graduação, incluindo formação de
professores e aumento do investimento no setor
até pelo menos o equivalente a 10% do Produto
Interno Bruto (PIB), soma de riquezas produzidas
pelo país. Para atingir as metas até o final do
período de vigência, a lei estabelece etapas
intermediárias e estratégias.
Todos os anos, a Campanha divulga um
monitoramento próprio do cumprimento das
metas, baseado em dados oficiais do Ministério
da Educação (MEC), do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), entre outros. Pelo
próprio PNE, cabe ao Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(Inep), autarquia vinculada ao MEC, elaborar, a
cada dois anos, um relatório oficial do
cumprimento das metas do PNE. O último
relatório foi divulgado no ano passado.
No ano passado, o relatório mostrou que apenas
um dos dispositivos intermediários previstos no
PNE foi cumprido integralmente. Cerca de um
terço, 30%, do que deveria ter sido cumprido até
2018, de acordo com a organização, foi
parcialmente cumprido. 

Em 2019, a organização mudou a metodologia e
passou a divulgar não apenas o que deveria ter
sido cumprido até o ano em questão, mas um
balanço geral de todas as metas, o que mostrou
que o Brasil se adiantou e atingiu parcialmente
metas previstas para serem cumpridas até 2024.
Metas cumpridas
Uma das metas que foi parcialmente cumprida foi
melhorar o Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb), que é um dos principais
indicadores de qualidade do ensino fundamental e
médio. Embora o Ideb tenha melhorado em todas
as etapas, apenas nos anos iniciais do ensino
fundamental, do 1º ao 5º ano, a meta estipulada na
lei foi cumprida. Nos anos finais, do 6º ao 9º ano, e
no ensino médio, o índice ficou abaixo do
esperado.
Outra meta considerada parcialmente cumprida é a
de triplicar as matrículas da educação profissional
técnica de nível médio, assegurando a qualidade
da oferta e pelo menos 50% da expansão no
segmento público. As matrículas ainda não
atingiram a marca esperada, mas houve expansão.
Em 2018, cresceram 24,2% em relação a 2013 e a
expansão do setor público foi de 85,8%, superando
a meta.
O país também conseguiu ampliar a proporção de
mestres e doutores do corpo docente em efetivo
exercício no conjunto do sistema de educação
superior. A meta era que 75% dos docentes
fossem pós-graduados em 2024. Em 2017, essa
proporção já era 79,6%. Além disso, pelo 35%
devem ser doutores. Essa proporção já é, também
desde 2017, 42,1%.
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Metas estagnadas
Pela lei, todas as crianças e jovens de 4 a 17 anos
deveriam estar matriculados na escola até 2016.
Na creche, etapa até os 3 anos, o objetivo é
ampliar a oferta de educação infantil em creches
de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças
até 2024. Dos 4 aos 5 anos, o atendimento
chegou, em 2017, a 93%. Na creche, o
atendimento, chegou, no mesmo ano, a 34,1%.
No ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos, etapa
que já é tida como universalizada, a meta é que
até 2024, todos nessa faixa etária estejam na
escola - a taxa atual é 98% - e que pelo menos
95% dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada. Hoje, 75,7% concluem na idade
adequada.  
Na faixa etária dos 15 aos 17 anos, 91,9%
estavam na escola em 2018, sendo que 70,9%
estavam no ensino médio, ou seja, na série
adequada à idade. O objetivo é que, em 2024,
essa porcentagem suba para 85%.
Pelo PNE, até 2015, os professores deveriam ser
formados na área em que atuam e deveria estar
definida uma política nacional de formação dos
profissionais da educação. Até 2018, apenas
49,9% dos professores que atuavam na educação
infantil tinham formação para tal. No ensino
médio, esse índice era 61,9%.
Para o coordenador geral da Campanha, Daniel
Cara, o PNE foi deixado de lado no debate público.
“O PNE está em um contínuo descumprimento, as
metas estão estagnadas”, diz. A educação básica
é, segundo ele, etapa mais crítica. 

“As metas do ensino superior estão sendo
cumpridas, o que é ótimo, não é, em nada,
negativo, mas na educação básica, a gente está
completamente estagnado”.
De acordo com ele, uma ênfase maior na educação
por meio do cumprimento da lei, ajudaria, inclusive,
o Brasil a sair da crise econômica. “A educação é
também uma porta de saída para o
desenvolvimento do país, para evitar que crises
futuras venham a se repetir”, diz.
Responsáveis pelo PNE
O cumprimento do PNE cabe a diversos atores,
entre eles, o Congresso Nacional que é
responsável por legislar, entre outros, sobre a
cooperação entre União, estados e municípios,
criando um Sistema Nacional de Educação, à
semelhança do Sistema Único de Saúde (SUS).
Cabe ainda aos estados e municípios, que são os
maiores responsáveis pela educação básica, do
ensino infantil ao ensino médio e à União, que tem
o papel de ajudar os demais entes federados e de
desenvolver políticas públicas nacionais para
todas as etapas de ensino. Em audiência pública
na semana passada na Comissão de Educação da
Câmara dos Deputados, o ministro da Educação,
Abraham Weintraub, analisou o cumprimento do
PNE. “Nós temos várias metas aqui que estão sob
risco, e em outras acho que teremos que fazer
escolhas. Portanto, eu queria abrir esse diálogo”,
disse à deputados federais.
O ministro também ressaltou que o país passa por
um momento delicado economicamente, o que fez
com que o contingenciamento feito pelo Ministério
da Economia fosse necessário.
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Ele destacou que a pasta prioriza a educação básica e que é necessário melhorar resultados e olhar
para o que já está sendo feito. “Há municípios que estão fazendo um trabalho maravilhoso. Temos
que olhar para os municípios no Brasil que estão fazendo um trabalho maravilhoso e copiar deles”,
destacou.

Fonte: Agência Brasil



Ministro da Educação defende fortalecimento de ensino superior
particular
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Enquanto as universidades federais têm sido alvo
de críticas, o ministro da Educação, Abraham
Weintraub, indicou em encontro com
representantes do ensino superior particular que o
setor é a prioridade para o governo Jair Bolsonaro
(PSL) na busca pela expansão de vagas. 
Weintraub disse que o governo pretende relaxar
as regras de regulação de cursos e instituições,
mas não detalhou outras ações planejadas pelo
governo nesse sentido. A fala do ministro vai
ao encontro da agenda do setor privado, defensor
da simplificação de regulação.
Abraham Weintraub falou nesta quinta-feira (6) na
abertura do 12º Congresso Brasileiro da
Educação Superior Particular, que ocorre em Belo
Horizonte desta quinta até sábado (8). O evento é
organizado pelo Fórum das Entidades
Representativas do Ensino Superior e reúne mais
de 500 participantes, entre proprietários de
instituições e grupos educacionais, investidores,
pesquisadores e professores.
O ministro disse, já no início de sua fala, que fez
questão de aceitar o convite pela "mensagem
inequívoca" de sua presença. "Fiz questão de
estar aqui. É muito importante pela mensagem. A
minha presença, não do Abraham, mas do
ministro da Educação do governo eleito
democraticamente pela maioria dos brasileiros,
de Jair Bolsonaro, tem de ser uma mensagem
inequívoca", disse. Em outras edições, o
Congresso recebeu representantes do MEC.

Como já havia feito em outras oportunidades,
Weintraub ressaltou que a maioria das matrículas
do ensino superior está no setor privado. 
"Existe espaço para as federais, existe espaço para
estaduais, mas olhando a perspectiva para o Brasil,
o crescimento que vai acontecer, é muito claro que
não há condições com o atual estado de contas do
setor público, o estado, a sociedade, os pagadores
de impostos, a atual estrutura educacional estatal,
atender a demanda das mudanças que vão
acontecer neste país", disse.
O governo Bolsonaro e aliados mantêm o discurso
de que as universidades públicas são dominadas
por militantes de esquerda. Em entrevista ao jornal
O Estado de S.Paulo em abril, Weintraub disse que
três universidades federais teriam cortes de 30%
do orçamento por promoverem o que ele chamou
de balbúrdia e por não terem foco na qualidade. 
Além de os indicadores da UnB, UFBA e UFF, as
instituições citadas, mostrarem boa produção
acadêmica, a ideia foi considerada inconstitucional
por especialistas ouvidos pela Folha e causou uma
crise com dirigentes das federais.
Após má repercussão, o MEC disse que o corte
seria de 30% (dos recursos discricionários, que não
contam salários) para todas as universidades
federais. Weintraub também já disse que as
universidades agem como torres de marfim e, nas
redes sociais, ironizou reitores ao falar sobre
tolerância e pluralidade.
O bloqueio nas federais, que atinge R$ 2 bilhões,
compõe um contingenciamento total de R$ 5,8
bilhões no MEC neste ano. 

Weintraub tem feito críticas a universidades federais, que
tiveram corte de verbas
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Os congelamentos atingem recursos que vão da
educação infantil à pós-graduação. 
Outro corte, de R$ 1,6 bilhão, foi revertido pelo
governo após protestos serem registrados em
todo país em maio. O governo tem insistido que
os cortes podem ser cancelados caso a economia
melhore.
Na palestra, Weintraub não citou as instituições
públicas ou os bloqueios vigentes. Ressaltou que
acredita que a economia do país voltará a crescer
e que setores como o educacional terão grande
demanda.
"O estado brasileiro, através dos impostos que já
são pesados, não tem condição de atender a
demanda gigantesca nos próximos anos", disse.
"A mensagem, além da perspectiva econômica, é
a profissão de fé do que nós acreditamos nesse
governo: claramente um viés liberal da economia,
e conservador nos costumes. [Se há] duas
pessoas honestas tendo uma relação econômica,
seja ela qual for, de livre arbítrio, por que alguém
tem que interferir? Qual razão de se ficar criando
um monte de regras entre uma pessoa que quer
estudar e uma grupo de pessoas que quer ensinar
na iniciativa privada?"
Hoje, o governo lidera, baseado em lei específica,
um complexo sistema de avaliação de qualidade,
supervisão e autorização do funcionamento de
cursos superiores no país. Para funcionarem, os
cursos de graduação no país passam por
avaliações de qualidade, como o Enade (avaliação
federal feita por alunos), e análise da oferta
escolar, como infraestrutura. 
 

Essas informações são a base para o
credenciamento e a renovação de credenciamento
de cursos e também das instituições de ensino.
Um baixo desempenho pode resultar até mesmo
no fechamento do curso ou impedir sua
participação no Fies (Financiamento Estudantil).
De 2.066 faculdades, universidades e centros
universitários com indicador de qualidade
divulgado em dezembro ano passado (o chamado
IGC, Índice Geral de Cursos), apenas 35 tiveram
nota máxima (1,6%). Levando em conta, por
exemplo, cursos de formação de professores a
distância, esse índice é de 0,5%. 
Os indicadores federais de cursos e instituições, e
também dos alunos, são classificados em uma
escala de 1 a 5. A maioria das instituições e cursos
tem ficado no nível intermediário da avaliação, que
é 3. 
Há denúncias de fraudes no sistema por parte de
algumas instituições de ensino pelo menos desde
2016. Weintraub disse que casos de má fé, que
são minoria, devem ser tratados pela Justiça.
"Eu acredito que a grande maioria dos brasileiros é
de pessoas de boa fé. E a gente quer dar liberdade
para vocês buscarem felicidade", diz. "Nós não
temos preconceitos. Nós queremos que a
sociedade possa buscar sua felicidade. E isso só é
possível com um setor de ensino superior
fortemente baseado na iniciativa privada,
fortemente livre para se desenvolver e atingir suas
metas. Essa é a mensagem."
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Celso Niskier, presidente da ABMES (Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior),
ressaltou em seu discurso de abertura que o setor é responsável pela inclusão de estudantes de
baixa renda, mas que também tem potencial para inovação. "Quero defender a educação superior
particular como instrumento para a libertação das amarras que prendem o desenvolvimento do país",
disse.
 
Atualmente, 18% dos jovesn de 18 a 24 anos estão no ensino superior. A meta do PNE (Plano
Nacional de Educação) é chegar a 33% em 2024.
 
O ministro evitou falar com a imprensa ao fim da palestra. Em rápida entrevista, disse que não há
riscos para a realização do Enem, agendado para novembro. 
 
O Inep, órgão do MEC responsável pelo exame, passou por mudanças na presidência. A diretoria que
cuida do Enem está sem diretor, depois da exoneração de Francisco Vieira Garonce, envolvido em
uma falha de segurança no exame voltado para jovens e adultos.

Fonte: Folha de SP



Bolsonaro congela mais 2.724 bolsas de pesquisa; corte atinge 6,9% dos benefícios
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O governo Jair Bolsonaro (PSL) vai cortar mais
2.724 bolsas de pós-graduação. Somadas com as
outras 3.474 bolsas já bloqueadas, em maio, o
corte atinge neste ano 6,9% das bolsas de
pesquisa financiadas pela Capes.
Com esse corte e outras reduções de custos,
como replanejamento de bolsas no exterior, o
bloqueio de recursos neste semestre atinge R$
300 milhões na Capes (Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoa de Nível Superior). O
bloqueio no MEC é de R$ 5,8 bilhões neste ano.
As 2.724 bolsas serão congeladas a partir de
junho deste ano e estão em programas de pós-
graduação com duas avaliações nota 3
consecutivas, a mínima exigida para o
funcionamento, ou que tiveram queda de 4 para 3
no último ciclo de avaliação da Capes. Em todo
país, 330 programas de pós-graduação se
encaixam nessas circunstâncias.
A Capes realizou um corte nesses programas que
atingiu 70% das bolsas, com exceção das
instituições localizadas na região da Amazônia
Legal (região Norte e os Estados do Mato Grosso
e Maranhão). Nessa região, o bloqueio foi de 35%.
A Capes iria fazer um corte linear de bolsas em
todos os programas com baixas notas mas, após
contato com pró-reitores de pós-graduação, os
dirigentes perceberam que isso inviabilizaria a
pesquisa na região Norte, sobretudo com relação
ao desafio de manter pesquisadores nesses
locais.

Segundo o presidente da Capes, Anderson Ribeiro
Correia, houve a preocupação de preservar
programas de excelência, manter repasses de
custeio (como recursos para compra de
equipamentos de pesquisa), dialogar com a
comunidade acadêmica e dar atenção à Amazônia.
"Estamos assegurando também que nenhum
estudante com bolsa implementada vai ter
nenhum tipo de corte", disse ele.
Foram congeladas agora 2.331 bolsas de
mestrado, 335 de doutorado e 58 de pós-
doutorado —totalizando as 2.724. Esses benefícios
estão atualmente com pesquisadores e, com o fim
dessas pesquisas, que ocorrerá a partir de junho,
as bolsas não poderão ser repassadas a outros
estudantes.
Os dirigentes da Capes não garantiram se esse
corte vai impactar pesquisadores já selecionados
pelas universidades, como ocorreu no primeiro
corte. Como a Folha revelou em maio, a Capes
cortou bolsas consideradas ociosas em todo país
sem aviso prévio.
Após repercussão, a Capes reativou uma parte
daquele corte. Para os programas que sofrerão o
corte a partir de junho, sobraram 1.688 bolsas —
esses benefícios (que representam 38% do total)
continuarão em vigência e poderão ser repassadas
para outros pesquisadores.
A Capes ainda reprogramou a oferta de bolsas
para pesquisas no exterior, no âmbito do chamado
Print (Programa Institucional de
Internacionalização).
Das 5.913 bolsas previstas até 2022, 1.774 serão
ofertadas apenas em 2023. 

Outras 3.474 bolsas de pesquisa financiadas pela Capes
foram bloqueadas em maio



http://www.gcnlaw.com.br/

Assim, o programa que tinha um ciclo de quatro anos de vigência passou a ter cinco anos, o que vai
permitir, segundo a Capes, uma economia de 30% neste ano.
 
Como as universidades ainda estão se adaptando ao Print, apenas 113 pesquisadores estão aptos
para as bolsas neste ano.
 
No contingenciamento do MEC, a Capes teve um corte de R$ 819 milhões, que representa 19% do
autorizado, de acordo com dados do Siop. O presidente da Capes disse, no entanto, que até agora
tem trabalhado em reduzir para R$ 300 milhões já planejados neste semestre.

Fonte: Folha de SP


