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O Ministério da Educação e Ciência
apresentou no passado dia 7 de
maio as “Linhas de orientação es-
tratégica para o Ensino Superior”.

O documento não tem grandes surpresas rela-
tivamente ao que se foi sabendo. Os programas
Retomar e +Superior são positivos, mas já estão
a ser anunciados há algum tempo. O Estatuto
do Estudante Internacional foi publicado re-
centemente e o decreto-lei dos Cursos Técni-
cos Superiores Profissionais (TeSP) foi tam-
bém publicado.

O reforço da diferenciação dos subsistemas
universitário e politécnico é reafirmado. No
ponto 2 do documento, tendo como objetivo
“evidenciar a diversidade quanto a conteúdos e
objetivos dos dois subsistemas”, afirma-se que
“os concursos especiais e os regimes de transfe-
rência e de mudança de curso serão ajustados de
modo a regular a permeabilidade entre cursos,
instituições e subsistemas de ensino superior” e,
continuando, que “as instituições serão sensibi-
lizadas para a necessidade de uma seleção ade-
quada dos candidatos aos segundos ciclos”.

Só se entendem estas passagens como signifi-
cando que se pretende dificultar a transição do
subsistema politécnico para o subsistema uni-
versitário, mimetizando o que se passava antes
do 25 de abril. Uma abordagem semelhante ao
que se passa no ensino não superior em países
como a Alemanha ou o Luxemburgo. Visitei re-
centemente este país, onde a comunidade por-
tuguesa é numerosa. Pelo que ouvi, os portugue-
ses representam cerca de 25% dos alunos no en-
sino básico e, quando o sistema se diferencia, por
volta dos 12 anos de idade, os que ficam na via li-
ceal e que dá acesso à universidade são apenas
cerca de 5%. Os outros são encaminhados para
cursos técnicos e profissionais.

Tudo sugere que a redução da autonomia das
instituições é uma linha de orientação do docu-
mento.Aregulamentaçãodosconsórciosserápro-
vavelmente, tal como estava na proposta de revi-
são do RJIES, no sentido de obrigar a autorização
do Governo e a aprovação da fusão de unidades or-
gânicas, sendo que no RJIES é uma competência
dos conselhos gerais, passará para a tutela? Em vá-
rios outros pontos transparece a centralização, e
apenastranspareceporqueaformulaçãoévaga.

Na apresentação do documento, foi afirmado
que se pretende rever o sistema de financiamen-
to e aplicá-lo já no próximo ano. Nem é um ‘ti-
ming’ realista, nem acredito que sem tirar o gar-
rote às instituições seja possível aplicar realmen-
te uma qualquer fórmula de financiamento. ■
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