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ENTREVISTA

Instituição lança o URI Vantagens
Dentro dos benefícios do programa, as graduações ligadas às licenciaturas estarão com 20% de
desconto nas mensalidades. Diretora-acadêmica da URI/FW, Elisabete Cerutti explica como funciona

O

Divulgação

s acadêmicos que optarem pela Universidade Regional Integrada (URI)
poderão ser contemplados com o
programa URI Vantagens, que abrange as
seis unidades da instituição de ensino. O
programa traz uma série de benefícios e
incentivos para um grande número de cursos da universidade. Entre eles, o desconto de 20% nas mensalidades dos cursos
ligados às licenciaturas, como Ciências
Biológicas, Educação Física, Letras, Matemática e Pedagogia, através do “Curso
quali cado, investimento reduzido”.
Para dar mais detalhes sobre as vantagens, especialmente dos cursos direcionados à docência, a entrevistada desta edição é a diretora-acadêmica da URI/
FW, Elisabete Cerutti.

Há demanda no mercado
para atuação das pessoas
que zerem os cursos de Ciências
Biológicas, Educação Física, Letras,
Matemática e Pedagogia?

O que levou a URI/FW a
oferecer descontos nas
mensalidades dos cursos de
licenciatura?
Elisabete Cerutti – Historicamente, a
URI investiu na formação de professores.
Em nossas escolas, encontramos nossos
egressos nas diferentes áreas do conhecimento e neste momento da história, em
que começam a faltar professores no Brasil, novamente estamos redesenhando nossas políticas institucionais e oferecendo no
programa URI Vantagens mais um diferencial aos futuros acadêmicos.
Como vê as oportunidades
para a carreira nestas áreas?
Elisabete – As oportunidades são incontáveis. No momento em que o Brasil
nos apresentou as metas do Plano Nacional de Educação, 2014-2024, entendemos que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios deveriam atuar
em regime de colaboração para atingi-las
e implementar as estratégias previstas

números interessantes sobre as questões
educativas de gestores, educadores e especialistas em relação às políticas públicas. Na percepção dos jovens entrevistados, há interesse dos mesmos na carreira
docente, revelando que 37,6% deles já
pensaram em ser professor. Isso tem um
grande signi cado, porque a universidade
precisa receber esse jovem, que possui
este desejo e oportunizar a ele a formação que necessita para transformar a realidade, a ponto de repensar as políticas
públicas, retomando, também, o valor da
identidade docente na sociedade.

Diretora-acadêmica da URI/FW, Elisabete Cerutti

neste plano. Nele, está fulgente a melhoria da qualidade da educação, além da
valorização dos pro ssionais de educação, um dos maiores desa os das políticas educacionais. E é nas diferentes instâncias educativas que os pro ssionais
da educação, dotados de saberes, terão
seu espaço e sua valorização. Trata-se do
retorno da valorização dos professores,
porque sua carência, bem como, a baixa
qualidade – advinda de instituições de
formação duvidosas –, estão nos mostrando o abismo que chegamos em nosso
país. Ainda, em uma pesquisa realizada
entre setembro e outubro de 2016, iniciativa do Todos Pela Educação, cuja temática era “Repensar o ensino médio”, que
ouviu a opinião de 1.551 jovens, entre 15
e 19 anos, sobre os professores, a participação social e a educação técnica, revela

Elisabete – Estamos falando de áreas
primárias que são a base do desenvolvimento de todos os segmentos da educação. Quando falamos em professores formados nesta área, estamos tratando de
saberes fundamentais para as disciplinas

apresentadas nos currículos das escolas
e na gestão da educação. Ao me referir
como gestão, amplio o leque de possibilidades, que é de atuar em diferentes instâncias na área educacional.
Quais as vantagens da
docência destas graduações?
Elisabete – O fato de ser professor
no futuro já é, em si, a resposta para as
oportunidades no mundo do trabalho.
Quando sabemos que algo faz falta, é
porque onde se concentra sua presença
há maior valorização. Estamos convictos
que a formação de excelência nos traduz
em retornos e oportunidades pro ssionais muito vastas. Além de atuar nos
tradicionais espaços escolares, estamos
falando de um mercado aquecido de institutos e universidades, na sala de aula
ou fora dela e, em espaços pro ssionais,
conquistados pelo valor conhecimento.
Quando as oportunidades vão se desenhando, como o fruto da formação, o
caminho da remuneração ampliada torna-se uma consequência.

Con ra mais detalhes sobre o programa URI Vantagens e quais as
modalidades de incentivo que o campus de Frederico Westphalen oferece
aos alunos, no vídeo com o diretor-administrativo, Clovis Quadros Hempel.
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Alunos de Ciências Contábeis formam-se hoje
ando sequência à série de formaturas neste segundo semestre de 2017, neste sábado, 19, os universitários de Ciências Contábeis
da URI/FW participarão da colação de grau, no
salão de atos da instituição de ensino. São 53
estudantes que a partir de hoje estarão aptos a
ingressarem no mercado de trabalho. Esta é a
30ª turma do curso, que neste período já formou
1.353 pessoas.
Conforme o coordenador da graduação, Alzenir José de Vargas, atualmente, Ciências Contábeis tem conceito 4 no Enade e no MEC, o que referencia a qualidade do curso, já que a avaliação
recebe nota de 1 a 5. Vargas motiva novos alunos a optarem pela graduação pelas vantagens
oferecidas, entre elas, o alto índice de emprega-

bilidade. “Praticamente não temos acadêmicos
desempregados, isso devido também à estrutura
de ensino desenvolvida, oportunizando, além de
conhecimento técnico, uma formação ampla para
executar, gerenciar, liderar e coordenar processos
nas organizações”, comenta o coordenador.
Além disso, as possibilidades de trabalho são
amplas. “As organizações, sejam públicas ou privadas, com ou sem ns lucrativos, iniciam suas
atividades por meio do pro ssional contábil, o
qual registra os atos constitutivos em órgãos
competentes, atestando assim a existência de
qualquer entidade ou instituição. O pro ssional
também desempenha funções na gestão e controles econômico e nanceiro de qualquer organização”, explica Vargas.
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Na noite de hoje, 53 acadêmicos da URI/FW concluirão a graduação

