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As instituições de ensino superior enfrentaram desafios e mudanças para se
adaptarem à difícil realidade da pandemia.
Nada mais será como antes, e é preciso falar sobre o que vivemos e lançar luzes para
o que virá pela frente, com a entrada definitiva da cultura digital e dainovação em
nosso setor.
Atualmente, ataxa de escolarização no ensino superior, ou seja, de estudantes de 18
a 24 anos que poderiam estar no ensino superior, é de apenas 18%. Pelo Plano
Nacional de Educação devemos atingir 33% até 2024.
Nós, do Semesp, queremos mudar esse cenário. Se tivemos que nos reinventar em
2020 e 2021 do dia para a noite e buscar soluções para enfrentar esse período de
incertezas, é importante refletir que também há esperança no caminho. Apesar dos
prognósticos que apontavam que a crise económica, agravadapela situação sanitária
mundial, inviabilizaria a existência de um número expressivo de instituições
académicas, não foi o que aconteceu.
As instituições de ensino superior brasileiras demonstraram uma disposição para se
adaptar às novas circunstâncias bem maior do que
poderiam sugerir os clichés sobre a rigidez do setor e de sua resistência às
mudanças. Soubemos responder à crise com soluções, e mostramos
nossacapacidade de inovação e superação. E ficou ainda mais evidente o
papelsocial,aimportânciae o impacto da educação superior para o país.
Redesenhamos nossos modelos de gestão, montamos estruturas mais eficientes , e
investimos no que era necessário para manter nossa missão de criar um futuro melhor
para todos que confiaram em nós. Aquilo que demoraria anos, se seguíssemos a
curva normal de aprendizado do letra-mento digital, nós conseguimos realizar em
pouco tempo.
Todo esse conhecimento maturou, rápida e naturalmente, graças à dedicação e à
perseverança de mantenedores, gestores e docentes, e do empenho e
comprometimento dos nossos alunos.
É indiscutível que vivemos um momento de fadiga do modelo remoto. E, ao incorporar
as experiências aprendidas durante esse longo período de convivência com a
pandemia, o setor privado do ensino superior inicia um retomo ao presencial que
mostraa criatividade de nossas instituições.
Desenvolvemos modelos de acor-



do com os diferentes perfis e realidades peculiares das nossas instituições, de forma a
garantir o aprendi-zadodo aluno eservir adequadamente às comunidades em que
atuamos e aos interesses de desenvolvimento do país. E sem esquecer de investir na
capacitação e formação de professores, nas avaliações diagnosticas e
narecuperaçãodotempoperdido.
Nesse período, apresentamos ao MEC propostas de aperfeiçoamento regulatório, por
meio da desburocratização e do aprimora-mento de programas como Fies e Prouni,
visando a expansão das oportunidades de acesso à educação superior,
particularmente para os alunos de baixa renda, duramente atingidos pelas restrições
durante a pandemia.
As instituições de ensino superior cumprem importante papel na mediação, geração e
disseminação do conhecimento: elas preparam as novas gerações para atender às
demandas do mundo do trabalho; estimulam o senso crítico e dão voz ao educando;
empoderam e garantem lucidez ao ato de refletir sobre si mesmo e interferir na
sociedade, em um futuro que precisa ser o território e a casade todos.  
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