
QUARTA-FEIRA, 7 DE MARço DE 2012 - N0 447

Pública ou privada?
GABRIELLE BITTELBRUN

O óbvio é 
pensar que uma 
universidade federal 
ou estadual são 
sempre o melhor 
caminho. Mas 
os gastos, o tipo 
de formação e a 
visão do mercado 
sobre a instituição 
também podem 
ser determinantes. 
Antes de bater o 
martelo, veja o que 
dizem especialistas. 
Afinal, a faculdade 
será seu destino nos 
próximos anos e 
poderá determinar 
sua titulação pelo 
resto da vida.
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Os gastos para estudar
No quesito de economia, os aprovados nas institui-

ções federais e estaduais do país saem na vantagem. 
eles passam toda a faculdade livres da mensalidade e, 
na maioria dos casos, têm acesso a um ensino respei-
tado e de qualidade. para quem tem família na mesma 
cidade da faculdade pública, é mais fácil administrar 
as contas, já que ainda é possível pegar uma carona 
com o pai e assaltar a dispensa da avó. 

Mas o cofre pode ficar bem comprometido para 
aqueles que tiverem que morar longe de casa ou dos 
parentes. Despesas com condomínio, transporte, ali-
mentação e aluguel podem superar os gastos com a 
mensalidade de uma faculdade particular que esteja 
na cidade de origem do estudante. 

como explica o professor de finanças pessoais da 
universidade Federal (uFSc) Jurandir Sell Macedo,  
o custo mensal dos alunos que estiverem fora de 
casa, em uma faculdade pública, vai variar conforme 
o estilo de vida. Quem quiser economizar bastante, 
por exemplo, terá que abusar do restaurante uni-
versitário da uFSc, controlar as festinhas e morar 
em república. ainda assim, não vai dar para escapar  
de um gasto mínimo.

– É muito difícil encontrar universitários que não 
gastem, pelo menos, r$ 500 por mês em Florianópolis, 
no mínimo. Tem aluno que mora sozinho, tem carro e 
acaba gastando até r$ 2 mil. Vai variar muito da vida 
que se leva na cidade – destaca o professor.

estudantes que comprovarem dificuldades financei-
ras também podem solicitar apoio da assistência social 
nas universidades públicas. Na uFSc, há a opção de fi-
car na moradia da instituição, o que já livra do aluguel.

Tanto para os matriculados em uma pública quan-
to para os das faculdades particulares, o economista 
Jurandir recomenda que não se perca o domínio nas 
contas. Vale lembrar que fica muito mais difícil come-
çar bem em uma profissão quando já se tem dívidas. 

A formação
Não é de hoje que o ensino superior público tem boa 

fama no país. Seja por ter, normalmente, um conceitu-
ado corpo docente, pela grande concorrência de vagas 
ou pelas conhecidas pesquisas, as instituições públi-
cas são o objetivo de grande parte dos vestibulandos. 
Quem conseguir um lugar na pública pode ter ainda o 
orgulho de muitos pais. 

a questão é: essas faculdades concentram mesmo o 
que há de melhor para a formação de um estudante? 
Valem a pena os esforços e os gastos de ficar até cente-
nas de quilômetros distante de casa?

para o professor de finanças pessoais da uFSc Juran-
dir Macedo, vale. ele defende que estudo é o maior in-
vestimento a longo prazo e, por isso, a decisão por uma 
instituição não pode se resumir aos cálculos financeiros.

– Sempre deve se buscar ensino com melhor qua-
lidade possível. Se o estudante puder ir para a melhor 
universidade, ele deve ir, onde quer que ela esteja – diz.

para ele, em Sc, as universidades federais e estadu-
ais são a melhor opção. ele acredita que o bom time de 
docentes supera qualquer defasagem de infraestrutura 
que possam ter em relação às particulares. 

Já a pró-reitora de ensino da universidade do Vale 
do itajaí (univali), cássia Ferri, destaca que as univer-
sidades particulares do estado vêm conquistando res-
peito e também concentram cursos considerados de 
excelência em várias áreas.

A visão das empresas
ao escolher uma faculdade, é bom saber o que lhe es-

pera no mercado de trabalho. a concorrência não acaba 
no vestibular e, para conseguir um emprego, você vai 
passar por processos seletivos que podem considerar a 
instituição em que você se graduou. De um modo geral, 
empresas de recursos humanos de Florianópolis, que 
costumam fazer a ponte entre contratantes e emprega-
dos, apontam que não é comum se dar preferência por 
uma faculdade. Mas pode acontecer de empresas pro-
curarem formados em graduações específicas.

– um curso de ciências da computação pode ter 
disciplinas diferentes em uma particular e na Federal. 
Os clientes dizem que preferem um ou outro por terem 
foco no empreendedorismo ou na linguagem. É de 
acordo com o que a empresa precisa especificamente 
– ressalta a dona da empresa Sinergia, de rH.

a coordenadora administrativa da associação Brasi-
leira de recursos Humanos de Sc (aBrH-Sc) informa 
que uma instituição renomada pode dar mais status, 
só que não é tudo. Segundo a empresa, um quesito 
importante ainda é a experiência. por isso, um aluno 
formado em uma particular e com experiência na área 
pode sair na frente. Mas você, futuro universitário e, 
quem sabe, recém-formado não precisa se desespe-
rar, há facilitadores para se ter um espaço no mercado. 
pós-graduações, cursos de especialização e estágios são 
sempre um diferencial na disputa. a regra é demons-
trar interesse contínuo pela sua área de atuação. 

O que Observar antes 
 

• Na página do Ministério da 
Educação (MEC), observe se o curso 
é reconhecido e qual a avaliação.

• Para ter uma ideia mais 
detalhada, vale até observar as 
últimas três avaliações, para se 
avaliar se o desempenho do  
curso tem sido estável.

• Pesquise sobre o corpo docente 
e quais as pesquisas desenvolvidas.

• Coloque na ponta do lápis todos 
os gastos que você terá antes de 
ingressar em uma faculdade.

• Se for escolher uma faculdade 
particular, analise se o preço da 
mensalidade é compatível com o que 
será oferecido. Caso seu curso tenha 
uma média de custo mensal entre 
R$ 800 e R$ 1 mil nas particulares, 
desconfie se encontrar uma 
mensalidade de R$ 300,  
por exemplo. As faculdades têm 
gastos mínimos e preços muito 
abaixo do comum podem significar 
uma perda de qualidade com  
corpo docente e estrutura.

faça as cOntas

Gastos fixos para uma graduação  
particular na cidade onde já se mora

• Mensalidade: R$ 700, em média, para cursos como 
Administração, Arquitetura e Urbanismo, Psicologia, e 
de R$ 2,5 mil para cursos mais caros, como Medicina.

• Transporte: R$ 100 aproximadamente, conside-
rando-se um gasto médio de R$ 1,50 a passagem de  
ônibus para estudantes

• Material: com gasto variável

Gastos fixos só para cursar uma  
graduação gratuita em outra cidade*
• Aluguel: R$ 800, para dois quartos. Caso se more 

com outras duas pessoas, o gasto médio diminui. Será 
de cerca de R$ 270

• Condomínio: R$ 150
• Alimentação: R$ 450
• Transporte: R$ 100 aproximadamente, considerando-

se um gasto médio de R$ 1,60 a passagem de ônibus 
para estudantes.

• Material: com gasto variável
• Também pode entrar na conta as viagens para visitar a 

família. O gasto é variável

*Custos estimados para Florianópolis  

– O curso de Oceanografia da univali, por exem-
plo, é muito mais reconhecido que o da Federal, com 
mais tempo de funcionamento e mais pesquisadores 
renomados. Tem que se observar as diferenças curso a 
curso, é muito difícil fazer comparação entre as institui-
ções – aponta a pró-reitora da univali.

Os professores concordam, no entanto, que o que vai 
ser determinante na formação de um bom profissional 
é a dedicação do próprio aluno. 

– O que será importante depois, para exercer a pro-
fissão, são as competências e as habilidades que a pes-
soa conseguiu desenvolver – afirma cássia.

O estágio
antes de colocar o pé na faculdade, é bom saber: o 

estágio está entre os melhores amigos de um recém-
graduado, segundo as empresas de rH. essa fase pode 
ser, inclusive, um atalho para a primeira vaga, já que 
você pode chamar a atenção da própria empresa que 
concedeu o estágio. como destaca a psicóloga Maria 
isabel caminha, fazer estágio é uma forma de demons-
trar interesse pelo curso e por informações novas. 
Quem passa por esse processo também aprende mais 
sobre as questões práticas do curso e pode ingressar 
no mercado com mais maturidade na profissão.

– O estágio influencia muito na qualidade do apren-
dizado. Hoje, há uma série de possibilidades tanto nas 
universidades públicas quanto nas privadas desde os 

Página por 

página
Durante o ano, a professora Cláudia Silveira  
apresenta para vocês os livros que serão cobrados  
nas provas do Vestibular UFSC 2013. Nesta edição,  

Cláudia Silveira 
é formada em Letras 
Português-Francês 
e tem mestrado em 
Literatura Brasileira 
pela UFSC. Em 
março deste ano, 
vai defender o 
doutorado em 
Literatura Brasileira 
também na UFSC. 
É professora 
nos cursos de 
graduação do 
Instituto Federal  
de Santa Catarina  
(IF-SC), autora 
da obra Estudos 
de Textos Para 
Vestibulares e do 
projeto Aulão da 
Solidariedade

Memórias de um sargento de Milícias
SINOPSE: leonardinho é um vadio que 

acaba se transformando em um sargento de 
milícias, no rio de Janeiro, no tempo de D. 
João Vi. a história tem início com o inusiatado 
encontro entre o casal leonardo pataca e Ma-
ria das Hortaliças, em um navio. Nove meses 
depois, o resultado: um garoto, que é um ver-
dadeiro endiabrado. O romance é um anúncio 
de que a literatura romântica estava findando 
e que iniciava-se uma nova era na literatura.

Olá, quiridos! estamos aqui 
para conversar sobre quatro 
das oito obras literárias que 
aparecerão no vestibular da 
uFSc deste ano. Mas é só um 
pouquinho, hein?! Não vai pen-
sar que só isso aqui basta para 

passares no vestibular.
agora, decididamente, aca-

bou-se a moleza: as férias 
terminaram, o carnaval já 
passou, e o negócio é estudar 
as obras, pois ainda há muito 
tempo para isso. Vale a dica de 

que não adianta ler por ler: tem 
que estudar. É preciso anotar 
e revisar de vez em quando as 
histórias para não esquecê-las. 
preste atenção também nas es-
colas literárias e no momento 
literário das obras, porque as 

Hora de encarar os livros

autor: Mário de Andrade
escola literária: 
Modernismo – 1ª geração
Publicação: 1927
Gênero: Romance
Tema: Amor, sexo, crítica 
à sociedade paulista

Amar, verbo intransitivo – Idílio
SINOPSE: O empresário Sousa costa con-

trata uma profissional do sexo, Fräulein elza, 
para ensinar o amor ao seu filho, a fim de 
que ele não caia em golpes dados pelas mo-
ças. elza acaba virando governanta da casa e 
ensina lições de piano e alemão aos três filhos 
do casal. O romance é uma crítica à sociedade 
paulista do início do século XX, que achava 
que podia comprar tudo com dinheiro, inclu-
sive o amor e a iniciação sexual dos filhos.  

autor: Manuel Antônio  
de Almeida
escola literária: 
Romantismo
Publicação: 1854
Gênero: Romance
Tema: Malandragem, 
Esperteza

Memórias Sentimentais de João Miramar
SINOPSE: João Miramar retrata os prin-

cipais momentos de sua vida: a infância de 
muitos estudos, a viagem à europa e quando 
retorna ao Brasil sabe que sua mãe havia fale-
cido. O casamento com , o nascimento de sua 
filha celiazinha, o caso romântico com rolah 
(amante), que viria a acabar com o seu casa-
mento. No final ele vai à falência, sua amante 
o abandona, célia morre e Miramar recupera 

autor: Oswald De 
Andrade 
escola literária: 
Modernismo – 1ª geração
Publicação: 1924
Gênero: Romance
Tema: Biografia

Capitães Da Areia
SINOPSE: “capitães da areia” era o nome 

dado a um grupo de meninos abandonados 
de Salvador, que roubavam, matavam e ater-
rorizavam. Viviam em um casarão às mar-
gens de um trapiche, onde deixavam todos os 
objetos roubados. O romance narra as aventu-
ras de pedro Bala, pirulito, Sem-pernas, João 
Grande, Gato, Boa Vida, professor e outros ga-
rotos que agem como se fossem homens, mo-
vidos pela necessidade e pelo abandono.

autor: Jorge Amado
escola literária: 
Modernismo – 2ª Geração
Publicação: 1937
Gênero: Romance
Tema: Crítica À Sociedade 
(Violência, Morte, Roubo, 
Amor, Abandono)


