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EDUCAÇÃO APÓS MAIS DE UM ANO, ENSINO SUPERIOR DEVE OBSERVAR RETOMADA NO INGRESSO DE ALUNOS POR MEIO DE AVANÇO DA VACINAÇÃO

Vacinação dá impulso
PARA O ensino superior
Retomada presencial para agosto acompanha
cenário otimista para retorno a curto prazo

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
Da redação
@jornalovale

A ampliação da vacinação contra a Covid-19 indica para um
aumento de pessoas que pretendem cursar o ensino superior no segundo semestre deste
ano ou no início de 2022.
A informação é do levantamento “Observatório da Educação Superior: análise dos desafios para 2021 - 3ª edição”, feito
pela Educa Insights, em parceria com a ABMES (Associação
Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior).
A pesquisa levou em consideração os entrevistados que receberam ao menos a primeira
dose da vacina e aqueles que
ainda não foram vacinados. Pelos dados, entre os que tiveram

39

por cento
dos vacinados com ao
menos a 1ª dose pretendem
se matricular este ano e
41% no início de 2022

RETOMADA
um hiato muito
EE“Temos
grande de formação de
todos os profissionais”.
Rossieli Soares
Secretário de Estado de
Educação de SP

a imunização iniciada, 39% desejam começar a graduação no
segundo semestre deste ano e
41% no início de 2022.
Já entre os que ainda não foram vacinados, apenas 16%
responderam que têm intenção
de começar seus cursos neste
semestre e 43% vão aguardar o
próximo ano letivo.
“Entendemos que a vacinação é decisiva para a retomada
forte no ano de 2022 e quanto
antes melhor, porque o risco de
mais um semestre de atraso na
procura pelo ensino superior é
que esses jovens vão se formar
também um semestre depois,
o que certamente vai provocar
risco de um apagão de mão de
obra qualificada para retomada

AUTORIZADO.

Em pleno ritmo de retomada,
o governo estadual confirmou
nos últimos dias a autorização
para retomada das aulas presenciais no ensino superior de
instituições públicas e privadas de São Paulo.
Até então, somente cursos específicos da área da saúde estavam liberados para atividades
presenciais.
Pelas regras, as instituições
de ensino superior poderão receber presencialmente até 60%
dos alunos. Contudo, o limite
não se aplica aos cursos voltados para a área da saúde, que
podem receber presencialmente 100% dos alunos. Os protocolos incluem uso de máscaras
e álcool em gel.
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LABORATÓRIO

Secretário de Educação de SP aponta
comprometimento de formação prática
ANÁLISE. Para o secretário
de Educação do Estado de
SP, Rossieli Soares, houve o
comprometimento de praticamente três semestres no
que se refere à realização de
formação prática.

econômica do país”, avalia o
diretor presidente da ABMES,
Celso Niskier.

“Temos um hiato muito grande
de formação de todos os profissionais. Tínhamos liberado
[as aulas práticas] para todas as
áreas da saúde, mas a necessidade de formação prática em
todas as áreas é fundamental”.
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60

por cento
é o limite de alunos que
poderá ser recebido nas
aulas presenciais nas
universidades

