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Reforma do Superior
definida até março

Na l. a fase do concurso de acesso, em 30% dos cursos entraram menos de 10 alunos



¦ Governo pede às insti-

tuições planos.de "ra-

cionalização" ajustados
à redução de alunos

• BERNARDO ESTEVES

As
universidades e institu-

tos politécnicos recebe-
ram esta semana um ofício

do secretário de Estado do Ensi-
no Superior, José Ferreira Go-
mes, que fixa um prazo até mar-
ço de 2014 para definir as linhas
mestras da reforma do setor. No
documento, a que o Correio da
Manhã teve acesso, o Governo
sublinha que as instituições de
ensino Superior vão preparar
o orçamento de 2015 já com base

na reconfiguração que será
implementada.

O secretário de Estado pede às

universidades e politécnicos
para até dezembro enviarem
"contributos", que incluem um
"plano de racionalização interna
de cada instituição" com o ne-
cessário "ajuste às alterações da

procura estudantil"
São também pedidos contri-

butos sobre "a constituição de

órgãos regionais de coordena-
ção da rede e da oferta educati-
va", e ainda sobre a constituição
de "consórcios e fusões" entre
universidades e politécnicos.

O reitor da Universidade de

Lisboa, António Cruz Serra,
aplaude a iniciativa do Governo
mas duvida dos resultados. "É

uma boa iniciativa, mas sou
muito cético em relação à capa-
cidade do sistema político para

reformar a rede de ensino Supe -
rior, devido aos interesses rela-
cionados com os poderes locais,

que fizeram a rede crescer até à

dimensão que tem hoje"
António Vicente, do Sindicato

Nacional do Ensino Superior,
teme que a reforma se paute
apenas por "questões economi-
cistas". "Não se pode olhar para
áreas agora pouco apelativas
para o mercado de trabalho e fe -
char os cursos porque as ques-
tões de empregabilidade são vo-
láteis" disse. Há 1090 cursos no
Superior público mas, na l^ fase
do concurso de acesso, em mais
de 300, a grande maioria nos po-
litécnicos, entraram menos de
10 alunos, e 66 não coloca-
ram um único estudante.*

(^PORMENORES

• NOVOS CURSOS
Os cursos super io-
resde2anosar-
rancam nos poli-
técnicos em "se-
tembro de 2014"
e são aposta para
"adequar melhor
a oferta à procura"
e aumentar o nú-
mero de estudan-
tes, lê-se no ofício.

• FENPROF
A Fenprof considera

que "éppssfvej" uti-
lizar os receiFSOS

de formt mais "ra-
cional eáflderttèt'
mas teme qtfêta re-
forma seja "deter-
minada peloobjeti-
vo de cortar ainda
mais no financia-
mento do Estado".

• PERITOS

j
As Instituições

I do superior anun-
ciaram em setem-
bro que um grupo-
deperltos,lidera-
dopeloex-minis-

i
vai preparar uma

i
rior para apresen-
tarão Governo.


