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Estácio busca novos negócios
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A Estácio, segunda maior companhia de ensino
superior privado do país, criou uma marca para a
sua holding, com o objetivo de abrir novas frentes
de negócios e atingir públicos distintos. O grupo
passa a se chamar Yduqs, com suas atuais
instituições de ensino mantendo a marca Estácio.
Hoje a empresa atua em cursos presenciais,
educação a distância e pós-graduação, com 560
mil alunos no país e receita líquida de R$ 3,6
bilhões em 2018.
A mudança abre um leque de opções à
companhia, que poderá, por exemplo, fechar a
aquisição de uma faculdade premium e manter a
bandeira original. Até agora, todas as instituições
de ensino adquiridas tiveram suas marcas
convertidas para Estácio. No setor de educação, a
força do nome de uma instituição é um ativo
muito relevante. Além disso, a nova holding
poderá também prestar serviços para outras
instituições, como gestão de cursos on-line ou
fornecimento de conteúdo pedagógico.
Segundo Eduardo Parente, presidente da Estácio,
o redesenho permitirá ainda alocar esforços
específicos para áreas consideradas
promissoras. "Temos negócios com grande
potencial que, muitas vezes, ficam à sombra
devido ao tamanho que temos", afirmou. "O
grande exemplo é o curso de medicina que teve
um foco muito maior recentemente e atingiu 3,5
mil alunos no ano passado." A instituição é a
maior do país em número de estudantes
matriculados em medicina.

A adoção de uma nova marca para a holding é
uma das etapas do plano estratégico da
companhia carioca para os próximos cinco anos,
que será apresentado ao mercado em outubro.
Parente assumiu o comando da Estácio há sete
meses, à convite da Advent, gestora de "private
equity" que é a maior acionista da companhia. A
Advent foi sócia da Kroton, líder do setor, e ajudou
a alavancar seu crescimento.
Sob a gestão de Parente, a Estácio vem apostando
suas fichas no ensino a distância, segmento que já
representa 43% do volume total de alunos e cresce
a taxas de 20% ao ano. A receita dos cursos on-line
é menor, mas sua margem é superior a dos cursos
presenciais.
A inspiração para a segmentação de negócios
parece ter vindo de dois recentes casos de
sucesso no setor de educação. A Afya - grupo de
ensino focado em cursos de medicina do fundo de
private equity Crescera (ex- Bozano) - foi avaliada
em cerca de R$ 5,7 bilhões e planeja levantar
quase R$ 900 milhões em sua abertura de capital
na Nasdaq. Em setembro do ano passado, a
empresa de sistemas de ensino e tecnologia Arco
Educação captou na Nasdaq R$ 1,6 bilhão no IPO e
hoje seu valor de mercado é R$ 8,7 bilhões.
Segundo fontes do setor, diante do sucesso da
Arco, a Kroton também tem planos de segregar
sua operação de sistemas de ensino e serviços
educacionais para abrir capital na bolsa
americana, caso suas ações não apresentem
valorização em um prazo de dois anos.
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Entre as quatro companhias de ensino superior listadas, a Estácio era a única a usar a mesma
bandeira para a holding e suas faculdades e universidades. A Anima, Kroton e Ser Educacional não
têm faculdades com essas nomenclaturas.
 
"Ter um marca nacional tem vantagens como custos menores em marketing. Mas dentro de nossa
agenda de expansão acreditamos que essa nova estrutura é mais flexível e possibilita capturar
maiores oportunidades de crescimento orgânico e fusões e aquisições", disse Parente, que foi
contratado com a missão de trazer crescimento à companhia.
 
A Estácio passou por uma forte reestruturação, com mudanças inclusive de acionistas, após a
fusão com a Kroton ter sido vetada pelo Conselho de Administração de Defesa Econômica (Cade)
em 2017.

Fonte: Valor



Ligar crédito estudantil à renda futura é melhor saída, dizem analistas
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Condicionar empréstimos para a formação
universitária à renda futura do estudante é uma
maneira de ampliar o acesso ao ensino
minimizando riscos de desequilíbrios das contas
públicas. O modelo é mais eficaz do que o
simples pagamento parcelado dos empréstimos
após a formatura do estudante, sem levar em
conta os seus rendimentos, segundo
especialistas de diversos países reunidos nos
últimos dois dias em evento promovido pelo
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).
"O sistema baseado na renda funciona como um
seguro para o estudante", diz Paulo Meyer
Nascimento, pesquisador do Ipea. A ideia é que o
empréstimo só comece a ser pago quando o ex-
universitário atingir um patamar mínimo de renda.
"Quando não tiver essa renda, não vai pagar. Isso
não se transforma em inadimplência. Nesse caso,
são existe a figura jurídica da inadimplência."
A principal referência para os especialistas é o
australiano Higher Education Loan Program
(Programa de Empréstimos para o Ensino
Superior em tradução livre, ou Help na sigla em
inglês), que está completando 30 anos e inspirou
modelos similares no Reino Unido e na Nova
Zelândia.
No Help, quem recebe até 45,8 mil dólares
australianos anualmente (o equivalente a R$ 122
mil) é isento de pagamento. A partir daí, a
porcentagem da renda anual a ser paga parte de
1% e cresce à medida que os rendimentos do
trabalhador aumentam. 

Caso a renda volte a cair, ele pagará a alíquota
correspondente. O desconto é feito diretamente
pelo empregador na folha de salário.
São 18 patamares de renda, e a alíquota máxima é
de 10%, para quem ganha acima de 134,5 mil
dólares australianos (R$ 351 mil). Os pagamentos
são feitos com juros menores do que os de
mercado.
"No sistema em que as pessoas precisam pagar
ao longo do tempo, as circunstâncias não
importam. Tanto faz se elas perderam o emprego,
ficarem doentes", afirma Bruce Chapman, PhD em
economia pela Universidade de Yale (EUA),
professor da Universidade Nacional da Austrália e
considerado o criador do Help.
Na média, o governo australiano financia 58% dos
custos da formação universitária, enquanto o
estudante arca com os 42% restantes - seja a
faculdade pública, seja privada. Cursos que
normalmente levam a rendimentos maiores no
futuro ou que tenham despesas mais altas (como
medicina e direito) exigem desembolsos maiores
dos estudantes ao longo do tempo.
"Para o governo, a vantagem é que ele
praticamente só subsidia aqueles que ao longo da
vida não têm condição de pagar de volta", afirma
Chapman.
Uma das principais vitrines dos governos petistas,
o Fies chegou a financiar a formação universitária
de mais de 700 mil alunos em seu auge, em 2014.
Entretanto, a recessão escancarou falhas na
modelagem do programa, como muitas vezes o
estabelecimento de juros abaixo da inflação. 



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

Neste ano, as dívidas do Fies com o Tesouro
Nacional atingiram R$ 13 bilhões.
Outro dos maiores problemas do programa, de
acordo com Nascimento, do Ipea, era justamente
o fato de o pagamento dos empréstimos não ter
nenhuma relação com os rendimentos dos
estudantes. No ano retrasado, o programa foi
reformulado, e as mudanças estabeleceram em
linhas gerais maior vinculação do pagamento à
renda, segundo ele.
Essas alterações, entretanto, ainda não entraram
em vigor. O pesquisador destaca dificuldades
para criar um sistema de "coleta automática em
relação à renda do indivíduo", já que parte dos
rendimentos pode estar ligada a aplicações
financeiras, e não ao trabalho, por exemplo. Além
disso, há a possibilidade de o histórico de
volatilidade das taxas de juros brasileiras
encarecer os juros subsidiados, de acordo com
Nascimento.
Chapman ainda chama a atenção para um
problema que "a Austrália demorou 25 anos para
resolver": a migração de estudantes beneficiados
pelo Help para outros países, o que levou a uma
série de calotes.
Com um sistema mais próximo ao brasileiro, os
Estados Unidos viram as dívidas estudantis
crescerem a ponto de se tornarem um dos temais
centrais da campanha para a eleição presidencial
do ano que vem. Pré-candidatos do Partido
Democrata à Casa Branca como os senadores
Bernie Sanders e Elizabeth Warren têm
apresentado planos para o cancelamento desses
débitos. 

O montante chegou a US$ 1,5 trilhão (ou 7,5% do
Produto Interno Bruto americano) neste ano,
atingindo mais de 44 milhões de estudantes,
segundo o Federal Reserve (banco central dos
EUA).
"O importante é tornar o empréstimo estudantil o
mais seguro possível", diz Susan Dynarski,
professora de políticas públicas, educação e
economia da Universidade de Michigan e PhD em
economia pelo Instituto de Tecnologia de
Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), ambos
nos Estados Unidos.
"Para conceder esse empréstimo a um estudante
que pode largar a universidade, é necessário um
programa forte ligado à renda, como há na
Austrália. Isso dá garantia às pessoas caso elas
tenham reveses no mercado de trabalho."
De acordo com ela, os riscos de que esses
estudantes acabem altamente endividados são
ainda maiores em países como Estados Unidos e
Brasil, que adotaram uma ampla política de acesso
ao ensino superior, financiando a formação
inclusive de alunos que tiveram notas mais baixas
no ensino médio.
"Se só dermos os empréstimos, sem mecanismos
de proteção, é ainda mais arriscado para eles", diz.
"Um estudante de baixa renda, vindo de uma
família sem oportunidades, pode ser obrigado a
largar a faculdade após um semestre e ficar em
uma situação financeira muito delicada."

Fonte: Valor
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Ao menos oito Estados caminham para atrelar
parte dos repasses de ICMS a municípios a
métricas de desempenho escolar, seguindo o
modelo bem-sucedido do Ceará. A maioria vai
aproveitar o incentivo financeiro para aproximar
Estados e municípios na formulação e execução
de políticas educacionais.
O trabalho conjunto entre os entes tem sido
apelidado de regime de colaboração. Segundo
essa visão, o dinheiro extra do ICMS foi só um dos
fatores a colocar o ensino fundamental cearense
entre os primeiros colocados no Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).
A partir do que já foi testado e mensurado no
Ceará, tem se consolidado a percepção de que os
municípios, sozinhos, não têm recursos técnicos e
financeiros para mudar o quadro de baixa
aprendizagem dos alunos. Para os Estados, um
dos benefícios da parceria é preparar melhor os
estudantes que estarão sob sua responsabilidade
no ensino médio.
Em cinco Estados - Amapá, Espírito Santo, Paraná,
Pernambuco e Sergipe - os debates, apesar de
estarem em diferentes estágios, seguem
exatamente essa formatação. Paralelamente a
esse movimento, Maranhão, São Paulo e Pará
discutem como incorporar o repasse de ICMS às
suas políticas educacionais já implementadas ou
em andamento.
"As evidências mostram que, além do repasse de
ICMS, é preciso trabalhar em conjunto para que os
Estados forneçam apoio na formação de
professores, 

elaboração e compra de material didático
complementar e adoção de instrumentos
participativos de governança", diz David Saad,
diretor-presidente do Instituto Natura, que, em
parceria com a Fundação Lemann, está dando
apoio técnico para esses cinco Estados adotarem
as mudanças.
Pernambuco deu largada a esse movimento e
anunciou, no mês passado, o programa Criança
Alfabetizada, cuja formatação segue exatamente
essas diretrizes. Os outros quatro Estados devem
apresentar seus projetos no segundo semestre.
No caso pernambucano, a proposta é elevar
gradualmente, a partir de 2021 e durante seis anos,
de 3% para 18% a fatia de recursos de ICMS que
são distribuídos de acordo com indicadores de
aprendizagem. O percentual final é o mesmo hoje
adotado pelo Ceará. Um projeto de lei com essa
modelagem tramita em regime de urgência na
Assembleia do Estado de Pernambuco.
"Em algum momento, todos os Estados vão ter de
perceber que vão ter de construir o regime de
colaboração com os municípios", diz Fred
Amâncio, secretário de Educação de Pernambuco.
Assim como Ceará, Pernambuco vai premiar as
melhores escolas do Estado. Parte do dinheiro, no
entanto, só é liberada caso as instituições de ponta
ajudem as piores colocadas no ranking.
Fatores regionais devem ser levados em
consideração antes de simplesmente replicar o
modelo do Ceará. 
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Em São Paulo, por exemplo, a reorientação do
ICMS pode afetar a arrecadação de cerca de cem
municípios, que não necessariamente seriam
compensados, pelo menos no primeiro momento,
pelo novo modelo, explica Patrick Tranjan,
assessor de relações institucionais da Secretaria
de Educação paulista.
Segundo ele, também é preciso estudar como
fazer para que o Sistema de Avaliação de
Rendimento Escolar do Estado de São Paulo
(Saresp) chegue a todos os municípios - hoje, a
adesão à prova é voluntária. Sem uma avaliação
de aprendizagem em todas as redes municipais é
inviável mudar a distribuição de ICMS.
De acordo com Tranjan, a ideia é tentar costurar,
junto com o legislativo, um período de transição
na alteração da lei do ICMS. No fim de maio, o
deputado Daniel José (Novo) protocolou na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
(Alesp) um projeto de lei que propõe elevar para
13% a fatia de recursos do ICMS que seguem
critérios educacionais.
O Consed, entidade que representa os secretários
estaduais de Educação, criou neste ano um grupo
de trabalho para sistematizar iniciativas bem-
sucedidas de regime de colaboração, como a do
Ceará, e oferecê-las por meio de guias para as
demais unidades da federação que tenham
interesse em seguir por essa linha.
"Vamos trabalhar para disseminar uma cardápio
de soluções já testadas, como as iniciativas que
permitiram a alfabetização em idade certa no
Ceará", afirma Goreth Souza, líder dessa iniciativa
no Consed e secretária de Educação do Amapá. 

Segundo ela, o objetivo é elaborar guias com boas
práticas, a partir dos quais cada Estado pode
decidir por qual caminho seguir.
No Amapá, Goreth afirma que a opção foi iniciar,
há três anos, essa aproximação mais forte com os
municípios. Agora que a estrutura está mais
azeitada, o Amapá começou a dedicar a debater a
legislação sobre o ICMS. "Aqui temos
especificidades, como as grandes distâncias para
as comunidades indígenas, que nos fizeram
apostar primeiro no estreitamento do
relacionamento entre os entes", afirma.
No mês passado, o secretário-executivo do
Ministério da Educação (MEC), Antonio Vogel,
disse que a pasta é a favor de disseminar pelos
Estados a prática de repasse de ICMS adotada no
Ceará. Se vier desacompanhada de outras
medidas, a iniciativa é vista com cautela por Saad,
do Instituto Natura. "Só o repasse de ICMS, sem
que haja colaboração entre os entes, não é
suficiente para melhorar os resultados das
escolas", afirma.

Fonte: Valor
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O Ministério da Educação (MEC) anunciou ontem
que vai criar 27 escolas cívico-militares por ano -
uma em cada unidade de federação - até o ano de
2023, totalizando 108 instituições. A medida,
segundo a pasta, vai atender aproximadamente
108 mil estudantes neste período.
A meta do ministério é aumentar a média
brasileira no Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (Ideb). O MEC informou que, em
colégios militares, a nota do Ideb é maior do que a
observada nas instituições civis - 6,99 ante 4,94.
Especialistas lembram que o desempenho dos
colégios militares é favorecido pois eles têm
processo de seleção para entrada de alunos.
As escolas cívico-militares são instituições em
que militares da reserva, como policiais,
bombeiros e até integrantes das Forças Armadas,
assumem o papel de tutores. Atualmente, existem
203 instituições no Brasil que seguem esse
modelo, em 23 Estados e no Distrito Federal.
As novas escolas, segundo o MEC, devem ser
implementadas em regiões consideradas
carentes. Caso contrário, "vai aumentar a
diferença de conhecimento dessa população",
disse o secretário de Educação Básica, Jânio
Carlos Endo Macedo.
O custo será de R$ 40 milhões por ano - a verba
inclui ações de "fortalecimento" a cerca de
metade das escolas desse tipo já existentes no
Brasil.
A ampliação da rede de escolas militares foi uma
das bandeiras de Jair Bolsonaro durante a
campanha de 2018. 

O MEC, no entanto, tem evitado usar o termo,
preferindo apostar nas "cívico-militares", em que a
administração é compartilhada com os civis.
A iniciativa faz parte de uma série de linhas de
trabalho anunciadas ontem pelo ministro da
Educação, Abraham Weintraub, com o título
"Compromisso Nacional pela Educação Básica" -
criado pelo governo em conjunto com
representantes da educação nos Estados e
municípios.
O ministro estimou que vai universalizar o acesso
à pré-escola, colocar 1,7 milhão de crianças nas
creches até 2020 e ampliar em 30% o ensino
técnico. Ele deixou a apresentação na manhã de
ontem antes que os repórteres pudessem
questioná-lo sobre as ações.
Ele disse ainda que pretende ainda reformular o
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb), com cobrança de
desempenho para os destinatários da verba. "Tem
de acabar com isso de mandar dinheiro a fundo
perdido, porque o dinheiro do pagador de imposto
também deve ser respeitado."
Outra medida anunciada pelo governo é um
programa de "correção de fluxo", destinado a
alunos em atraso escolar, isto é, aqueles que já
repetiram ou estão em risco de perder um ano.
Weintraub também disse que o novo ensino médio
- de ensino integral, dividido entre uma matriz
obrigatória e outras disciplinas opcionais, das
áreas de maior interesse do estudante - será
adotado em modelo-piloto em 3,5 mil instituições
em 2020.
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As iniciativas do "Compromisso Nacional" também incluem a instalação de banda larga em 6,5 mil
escolas rurais e o desenvolvimento de games para "tornar as aulas dos anos iniciais do ensino
fundamental mais interativas e atraentes".
 
Weintraub disse ser "inaceitável" que o Brasil esteja atrás de países europeus e asiáticos em
rankings educacionais. "É reconhecer que somos geneticamente incapazes de chegar lá."

Fonte: Valor



Curso técnico dá nova perspectiva a jovens carentes
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Fundado em 1985, o Centro Educacional
Assistencial Profissionalizante (Ceap) está
cravado no bairro da Pedreira, uma das regiões
com pior IDH (Índice de Desenvolvimento
Humano) de São Paulo. Numa área de 23 mil m2,
com salas de aula, modernos laboratórios,
quadras esportivas e muita área verde - uma
paisagem que destoa em tudo do que está ao seu
redor - 1 mil garotos, com idade entre 10 e 18
anos, fazem, gratuitamente, cursos técnicos e
profissionalizantes no contraturno do colégio
regular.
Em 34 anos de atividades, 7 mil jovens já se
formaram pelo Ceap e a grande maioria colhe
resultados expressivos. Em média, 70%
conseguiram um emprego três meses após se
formarem, com um aumento de 40% na renda
familiar. É um desempenho acima da média do
mercado. Segundo um estudo do Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), publicado
em janeiro, somente 25% das pessoas que
fizeram cursos técnicos trabalham em sua área
de formação.
Toda a estrutura do Ceap tem um orçamento
anual de quase R$ 5 milhões, bancado por
doações. Cerca de 50% dos recursos são doados
por pessoas físicas e a outra metade vem de 40
empresas e instituições financeiras como JP
Morgan, Credit Suisse, Cielo, Liberty Seguros,
Carlyle, Rede D'Or e Ambev. Muitas dessas
empresas, inclusive, contratam alguns dos recém-
formados da escola técnica.

Com uma gestão bastante profissionalizada, a
instituição criou neste ano um fundo "endowment"
(patrimonial) para manter-se sustentável e
expandir suas atividades. Neste modelo de fundo,
os recursos também vêm de doadores, mas
apenas os rendimentos são utilizados pela
entidade beneficiada, ou seja, o principal é
mantido. "É uma forma de perenizar a doação que
é administrada de forma profissional, transparente
e para uma causa específica, a educação, no
nosso caso", disse Luis Manglano, diretor-
executivo do Ceap que contratou o economista
Marcelo Saddi para administrar o fundo
patrimonial.
O Ceap tem fechado os últimos anos com
superávit de R$ 500 mil. É auditado pela PWC e
tem a chancela do Instituto para o
Desenvolvimento do Investimento Social (Idis),
entidade que analisa o retorno de investimentos
sociais.
A primeira doação para o endowment do Ceap veio
de um ex-voluntário que hoje mora na Inglaterra.
No exterior, é comum ex-alunos doarem recursos
para instituições de ensino nas quais estudaram. O
maior fundo patrimonial no mundo é da
Universidade Harvard, com mais de US$ 35
bilhões.
Segundo Manglano, a meta é que o endowment do
Ceap atinja R$ 70 milhões no prazo de dez anos.
Caso tivesse esses recursos hoje, a ONG poderia
abrir uma nova unidade, que demandaria
investimento de cerca de R$ 2 milhões.
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"Poderíamos ir para outras regiões, replicar o
nosso modelo. Atendemos moradores de um
entorno de 10 km do bairro da Pedreira, mas há
uma demanda muito maior que a oferta", disse. A
relação candidato vaga para conseguir estudar na
instituição é de seis para um. O bairro da Pedreira
foi escolhido pelos fundadores do Ceap - os
espanhóis José Maria Cordova e Alfredo Canteli e
o brasileiro Álvaro Bento - porque na época de sua
fundação a região tinha o pior IDH na cidade de
São Paulo. Hoje, o bairro está na posição 77 de
um ranking que vai até 96.
Entre 1994 e 2017, o Ceap investiu R$ 48,8
milhões (em valores atualizados) na formação
dos alunos que, por sua vez, geraram impactos
sociais de R$ 146,2 milhões, de acordo com um
relatório realizado pelo Idis. A entidade
entrevistou 2,9 mil jovens que estudaram na
escola técnica.
"É seguro afirmar que os cursos técnicos do Ceap
têm um impacto positivo e que o resultado de
retorno de três vezes é realista. Os cursos
técnicos do Ceap trazem benefícios que perduram
no longo prazo", diz trecho do estudo do Idis.
Um dos diferenciais da escola, citado pelo Idis, é o
aconselhamento aos alunos. "Todos os jovens
têm um preceptor que dá conselhos, conversa.
São conversas privadas entre o aluno e o
preceptor. Muitas vezes, o desempenho do aluno
está relacionado a um problema em casa, com
amigos", disse o presidente de Ceap.
 

Ele destaca ainda que um dos critérios para um
jovem ser aceito na escola técnica é os pais dos
alunos se envolverem com a escola, com o
aprendizado de seus filhos. "Aqui não é um lugar
para os pais deixarem seus filhos porque eles não
têm com quem ficar no contraturno do colégio
regular. Temos um propósito, que precisa ser
compartilhado com os pais".
No ano passado, havia no país 354 mil alunos
matriculados em cursos técnicos que fazem,
paralelamente, o ensino médio regular em colégios
- modelo adotado pelo Ceap. Esse volume
representa um crescimento de 7,8% em relação a
2014, segundo dados do Inep, autarquia do
Ministério da Educação. Há outros formatos de
cursos técnicos como aqueles integrados ao
ensino médio ou feitos após a última etapa
escolar. No total, são 1,9 milhão de matriculados
em alguma das modalidades de cursos técnicos,
uma queda de 2% nos últimos quatro anos. No
governo Dilma Roussef, a demanda por cursos
técnicos cresceu devido ao Pronatec, programa de
bolsas para alunos de cursos técnicos que
prometia 12 milhões de vagas, mas a iniciativa não
vingou por falta de gestão.
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Estímulo para estudar na USP e apoio durante a jornada
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Raul da Silva Souza, 25 anos, é engenheiro recém-
formado pela Poli-USP, e Edivando de Moura
Barros, 27, está no último ano da graduação de
medicina da Unifesp. Souza e Barros são primos
distantes, porém, têm muito mais em comum do
que o grau de parentesco. Ambos foram criados
no bairro da Pedreira, uma das regiões mais
carentes de São Paulo, e fizeram cursos técnicos
no Centro Educacional Assistencial
Profissionalizante (Ceap), que ajudou a mudar o
rumo de suas vidas.
Antes de ingressar no Ceap, no ensino médio,
Barros trabalhava como cobrador de lotação para
ajudar nas despesas da casa, que se avolumaram
com a morte do pai. Sua jornada começava às 4
horas da madrugada e terminava ao meio-dia,
quando largava a função para ir ao colégio.
Quando entrou no Ceap, o jovem também
conseguiu mudar de emprego e passou a
trabalhar na biblioteca e, posteriormente, na área
de tecnologia da escola técnica. Nesse período,
juntou dinheiro para fazer cursinho pré-vestibular
para medicina - seu sonho desde criança. Sabia
que seria uma missão difícil. Entrar em um dos
cursos mais concorridos das universidades do
país não é simples nem para quem estudou nos
melhores colégios privados. Foram necessários
quatro anos de cursinho, a reserva do dinheiro
acabou e ainda surgiram algumas crises
existenciais.
"Entrei no concurso da polícia militar, mas não
quis fazer. Entrei em engenharia da UFABC, fiz
seis meses e tranquei, fiquei um tempo sem
ajudar financeiramente minha família porque só
estudava.

Foi um período complicado", contou Barros. "Em
2013, fiz uma revisão num cursinho, já acreditava
que não seria possível entrar em medicina, estava
praticamente desistindo." Foi aprovado em 2014 e
agora planeja se especializar em ortopedia - uma
das áreas da medicina consideradas mais
promissoras.
Seu primo Souza conta que até o segundo ano do
ensino médio desconhecia totalmente a Poli, a
famosa escola de engenharia da USP. Foram os
professores do Ceap que o incentivaram a prestar
o vestibular. Conseguiu entrar na Poli, no meio do
curso estudou dois anos numa universidade na
França, o que lhe deu uma dupla titulação, e hoje é
"trainee" na Stefanini, uma das maiores empresas
de tecnologia do país.
Mas, nesta jornada acadêmica com final feliz,
Souza conta que não faltaram percalços. Ele
lembra que no primeiro ano de Poli se deparou
com uma realidade sócio-econômica totalmente
diferente da sua e chegou a se incomodar com que
o considerava um descaso em relação ao dinheiro
por parte de alguns de seus colegas de faculdade.
"Não me conformava com algumas pessoas,
cheguei a julgá-los por causa do dinheiro que
tinham. Novamente, quem me ajudou nesse
processo de compreensão foi o pessoal do Ceap",
disse Souza, lembrando o trabalho de "coach"
desenvolvido pelos professores da escola técnica,
considerado um dos principais diferenciais do
Ceap.
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"Além do estímulo para ingressar na USP, acredito que o mais importante do Ceap foi o trabalho de
relacionamento humano. Eu era um garoto muito tímido, não interagia, era gordinho na época. Com
eles, aprendi o valor da amizade", disse o engenheiro, que terminou a conversa com a reportagem se
desculpando por falar demais.

Fonte: Folha de SP



ProUni tem menor oferta de bolsas integrais e para cursos presenciais
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A proporção de bolsas integrais do ProUni
(Programa Universidade Para Todos) —
direcionadas aos alunos mais pobres— vem
caindo desde 2015, enquanto avança a oferta de
subsídios para cursos de EAD (educação a
distância), em geral de menor qualidade.
 Além disso, as vagas EAD passaram a dominar a
modalidade de bolsas integrais.
Alterações no perfil de bolsas têm ocorrido pelo
menos desde 2016 e se intensificaram neste ano,
sob o governo Jair Bolsonaro (PSL).
Na prática, estudantes de baixa renda têm tido
menos opções. Para especialistas, o ProUni passa
por um esvaziamento de qualidade que
compromete o alcance da política.
Criado em 2005, o ProUni teve, até 2015, em
média 69% das bolsas na modalidade integral.
Esses benefícios são voltados para estudantes
com renda per capita de até 1,5 salário mínimo. 
O restante é parcial (o aluno precisa pagar
metade das mensalidades) e o limite de renda por
pessoa sobe para até 3,5 salários mínimos.
Em 2015, por exemplo, 62% das bolsas eram
integrais. Neste ano, esse percentual caiu para
45% do total.
Dentro do universo dos subsídios integrais, 25%
foram de EAD em 2015. Já neste ano, esse índice
subiu para 45%. Se consideradas apenas as
bolsas do segundo semestre, o percentual foi de
51%.
O EAD correspondia, no total, a 20% das vagas em
2015 e passou a representar 26% neste ano.

O setor superior privado registrou 25% das
matrículas no ensino a distância em 2017 (dado
mais recente), o que segue a tendência geral das
bolsas.
Mesmo com um volume maior de bolsas em 2019
do que em 2015 (413.114 e 329.117,
respectivamente), há, agora, menos bolsas
integrais e para cursos presenciais.
Os candidatos tinham 153.810 vagas com essa
configuração em 2015. Neste ano, foram 101.643.
Moradora de Cariacica (ES), região metropolitana
de Vitória, Andressa Prattis, 24, foi selecionada
para uma bolsa em pedagogia, mas não conseguiu
a desejada vaga presencial.
Ela vive com o marido, que está desempregado, e
os dois filhos e se sustenta com a ajuda da
família. 
"Só tinha EAD por aqui, foi massacrante. Acho que
o presencial é melhor, tem o contato com os
professores, com os colegas", diz. 
O ProUni prevê isenção tributária para as
instituições de ensino superior como contrapartida
das bolsas. A projeção da Receita Federal é que o
programa custe R$ 2,2 bilhões aos cofres públicos
em 2019.
Para participar, as instituições devem reservar uma
vaga integral a cada dez alunos pagantes em cada
curso. 
Há abertura, no entanto, para que bolsas parciais
componham o mínimo exigido pelo programa para
garantir a isenção tributária.
A escolha de oferecer mais bolsas integrais em
cursos na modalidade EAD é das instituições.

Entre subsídios oferecidos para alunos de baixa renda, vagas
para cursos a distância são maioria
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Os cursos a distância são mais baratos e a
inclusão de mais alunos praticamente não altera a
planilha de custos das instituições. Em 2019,
apenas 10% das bolsas parciais foram em EAD. 
O diretor-executivo do Semesp (entidade que
representa mantenedoras do ensino superior
privado), Rodrigo Capelato, diz que a alta do EAD
reflete a expansão da modalidade e a
predominância de bolsas parciais tem sido uma
estratégia para ocupar as vagas e manter o
programa.
"As instituições passaram a ter dificuldades para
preencher todas as vagas porque, para bolsa
integral, precisa ter baixa renda. E como há a
exigência de nota mínima no Enem para participar
[de 450 pontos], o universo potencial de alunos
fica reduzido", diz. "Quando vai para um limite
maior de renda [no caso das parciais], as escolas
conseguem."
Caso não haja ocupação de vagas, a instituição
perde a isenção proporcionalmente.
Capelato diz que o EAD na modalidade integral
colabora com a permanência do aluno mais
pobre. "Não é só a questão da gratuidade da
mensalidade. Mas muitas vezes o aluno não
consegue cursar porque não tem renda para
deslocamento, alimentação."
O ensino a distância é a aposta das empresas
para a expansão de matrículas, mas os
indicadores de qualidade são piores. 
Na última avaliação federal, o Enade de 2017,
6,1% dos cursos presenciais tiveram conceito
máximo; no EAD, o percentual foi de 2,4%.

Apesar do avanço da modalidade no ProUni, o
programa reduziu sua abrangência nacional. No 2º
semestre de 2010, por exemplo, havia vagas em
982 municípios, contra 926 neste segundo
semestre.
Para Wilson Mesquita, professor da UFABC e
estudioso do setor privado, essas mudanças
surpreendem por ocorrer justamente no cenário de
crise econômica e redução do Fies [Financiamento
Estudantil], que garantia recursos às instituições
privadas. "E o problema é que o suporte do EAD
[para aulas] ainda é alvo de reclamação frequente
entre os alunos."
O ProUni foi uma das marcas dos governos do PT
por possibilitar o ingresso de alunos de baixa
renda no ensino superior. Para Luiz Cláudio Costa,
ex-secretário-executivo do MEC no governo Dilma
Rousseff (PT), é natural que o EAD avance, mas é
importante que o governo reflita sobre o objetivo
da política pública. 
"É necessário que haja revisão para verificar como
deve ficar a proporção de modalidades e se o
estudante de baixa renda tem condição de
escolha", diz. "Como as pessoas não podem pagar,
é importante aumento da integralidade".
Em nota, o MEC informou que a lei determina a
oferta de bolsas em cada curso efetivamente
instalado na instituição, o que inclui EAD e
presencial. "Os programas do MEC são sempre
avaliados com vistas ao aprimoramento", diz a
nota.
A equipe de Mendonça Filho, ministro da Educação
no governo Temer (MDB), não quis comentar.

Fonte: Folha de SP



Plano de educação básica do MEC prevê 108 escolas militares até 2023
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O MEC (Ministério da Educação) pretende
implementar 108 escolas militares até 2023. A
ideia é que, a cada ano, haja 27 novas unidades
do modelo, uma por unidade da federação.
Chamadas de escolas cívico-militares pelo MEC, o
modelo prevê a atuação de equipe de militares da
reserva no papel de tutores  —diferente das
escolas militares, que são totalmente geridas pelo
Exército. 
"O  pressuposto é que sejam em locais carentes
para não [aumentar a desigualdade]", disse o
secretário de  Educação Básica  do MEC,
Jânio  Macedo.  As escolas militares agradam o
presidente Jair Bolsonaro (PSL).
De acordo com Macedo, o projeto prevê um gasto
de R$ 40 milhões por ano. Também haverá apoio
para qualificação de unidades que já integram a
modalidade.
Das atuais 203 escolas de gestão compartilhada
com militares, o MEC vai ajudar 112 até 2023. As
novas unidades serão criadas por adesão dos
estados. 
O objetivo é promover parcerias com a PM, com
os bombeiros ou com o Exército.  Escolas
militares ganharam evidência nos últimos anos
por causa de indicadores educacionais positivos e
por atacarem o problema da indisciplina.
Por outro lado, educadores se opõem à
militarização da educação e à priorização de
investimentos no modelo. 

Reportagem da Folha mostrou que as escolas
militares e institutos federais com o mesmo perfil
de alunos têm desempenho similar.
O MEC lançou na manhã desta quinta-feira (11) o
chamado Compromisso Nacional pela Educação
Básica, que é um plano estratégico para a etapa. O
planejamento foi construído a partir de conversas
com o Consed e Undime, entidades que
representam os secretários estaduais e municipais
de educação.
No documento, estão previstas a continuidade de
políticas de governos anteriores e que estavam
esvaziadas desde o começo do ano, como o apoio
às escolas de tempo integral, ao reforço de
conectividade de internet de escolas e
investimentos em creches.
Ações sobre alfabetização não foram
contempladas na apresentação, apesar de o tema
ter sido apontado como a primeira prioridade do
governo.
O governo prom ete reestruturar o Proinfância, que
prevê recursos federais para construção de
creches municipais, de forma a acelerar a
conclusão de 4 mil creches até 2022.  De acordo
com a pasta, há 4.981 prédios em execução pelo
país.
O MEC não informou o orçamento da
iniciativa.  Ainda haverá uma avaliação mais
detalhada sobre o status das obras para a
definição do orçamento, segundo a pasta.
Em apoio ao ensino médio integral, o MEC vai
transferir aos estados R$ 230 milhões ainda neste
ano.

Militares da reserva deverão atuar como tutores nas novas
unidades; iniciativa também envolve mais creches e acesso à

internet
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A iniciativa busca a adequação das escolas ao
novo ensino médio, que flexibiliza a grade
curricular, e à Base Nacional Comum   Curricular
(que prevê o que os alunos devem aprender).
Está previsto um projeto-piloto  para 3,5 mil
escolas  para 2020. O plano é chegar a 17 mil
escolas, em prazo indefinido. 
Ainda foi anunciada  a retomada do programa
Novo Mais Educação, de ampliação de horas de
aula no ensino fundamental.  Mas  o orçamento e
número de escolas não foram detalhados.
O MEC pretende investir R$ 120 milhões para
conectar à internet banda larga 6,5 mil escolas
rurais até o fim do ano.  Outros R$ 114 milhões
serão usados para escolas urbanas com o
mesmo objetivo, o que deve atingir 32 mil escolas.
A pasta promete finalizar até 2020 reformular a
formação de professores. O plano é estabelecer
linhas de formação para docentes por meio de
cursos e a distância. 
A ideia é finalizar também a base curricular de
formação de professores, que será um novo
parâmetro. Uma proposta fora encaminhada ao
CNE (Conselho Nacional de Educação) pelo
governo Michel Temer (MDB) no fim do ano
passado, mas em fevereiro a atual gestão
recolheu o documento para reavaliação.
Apesar de não trazer novidades sobre o conteúdo
e formato das ações com relação a governos
anteriores, o  secretário de Educação Básica
afirmou que o esforço, agora, será maior na
articulação com as redes.

"Não existe mágica e o diagnóstico está dado. Por
que alguns entes conseguem fazer [um bom
trabalho] e outros não? [A resposta é] trabalho,
persistência, divulgação de boas praticas, apoio ao
municípios", diz Jânio Macedo. "A gente quer unir
os nossos esforços".
O ministro da Educação, Abraham Weintraub,
participou apenas da abertura do encontro com a
imprensa.
Na fala inicial ele ressaltou o  planejamento feito
em parceria com Consed e Undime. "Não é que nós
que apresentamos, foi um trabalho feito em
conjunto, validado com todos,  independente de
partido, independente de ideologia".
O presidente da Undime, Alessio Costa Lima, falou
sobre a importância da chegada de mais recursos
para os gestores.
"O  momento não é fácil para quem é gestor
municipal, pra quem faz a gestão da educação nos
municípios, sobretudo nos municípios de menor
porte. A gente tem a intenção de fazer, sabe o que
fazer, mas nem sempre tem as condições
financeiras para implementar as politicas no
padrão que a população requer", diz.

Fonte: Folha de SP



Bolsonaro assina lei que cria primeira universidade de seu governo
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O presidente Jair Bolsonaro assinou na noite dessa segunda-feira (8) a lei que cria a Universidade
Federal do Norte do Tocantins (UFNT), com sede em Araguaína, por desmembramento de campus
da Fundação Universidade Federal do Tocantins. Com a nova lei, cursos, alunos  e cargos dos
campi de Araguaína e Tocantinópolis vão ser automaticamente transferidos para a UFNT. Também
serão criadas as unidades de Xambioá e Guaraí.
 
“É a primeira [universidade] do nosso governo e será uma forma diferente, mas diferente no bom
sentido, de encarar o ensino público no nosso país. O Tocantins merece”, disse o presidente pelas
redes sociais.
 
A criação da universidade foi aprovada no Congresso Nacional no dia 12 de junho deste ano. Na
ocasião da aprovação no plenário, a relatora na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), a senadora Kátia Abreu (PDT-TO), agradeceu a aprovação do projeto, afirmando que a
universidade ia fazer a diferença não só para os jovens de Tocantins, mas também para os jovens
do sul do Maranhão, do sul do Piauí e do sul do Pará.
 
A UFNT  tem cerca de 20 mil alunos, com cerca de 50 cursos presenciais de graduação, entre
licenciaturas, bacharelados e cursos tecnológicos.

Universidade Federal do Norte do Tocantins será em Araguaína

Fonte: Agência Brasil


