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Desmate cai e governo fala
em antecipar meta de 2020
Para alcançar objetivo, País não
pode derrubar mais do que 3,5 mil
km2 de florestas no ano q PÁG.A16

EDUCAÇÃO

Um em cada 5 cursos que usam o
Enem na seleção oferece até 10 vagas
Com isso, concorrência chegou a 451 candidatos; ontem, o MEC decidiu liberar a consulta para nota de corte
JOSE PATRICIO/AE–5/12/2009

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Um em cada cinco cursos das 51
instituições federais que aderiramaoExameNacionaldoEnsino Médio (Enem) como forma
de ingresso disponibilizou no
máximo dez vagas. Há casos de
cursos que estão oferecendo
apenas uma ou duas vagas no
Sistema de Seleção Unificada
(Sisu), gerando, por exemplo,
concorrência acima de 110 candidatos, chegando a 451.
Foi possível fazer esse cálculo ontem, depois que o Ministério da Educação liberou a consulta das notas de corte, relação candidato/vaga, notas mais
altas e total de inscritos. As inscriçõesdaprimeiraetapaterminam hoje. Como a adesão ao Sisu foi voluntária, algumas instituiçõesdecidiramusar esseprimeiro ano como um teste.
Levantamento feito pelo Estado mostra que, de 1.292 cursos, 273 deles oferecem dez ou
menosvagas. Desses,153 disponibilizaramaté cincovagaseoutros 120, entre seis e dez.
Todas essas vagas estão na
chamada “ampla concorrência”, em que não entram aquelas reservadas aos sistemas de
cotas – raciais ou sociais. Do total de vagas que as 51 instituições participantes oferecem a
cada vestibular, 50,3% estão no
Sisu, mas essa média esconde
aquelas que decidiram restringir significativamente o acesso
pelo sistema.
EXEMPLOS

O caso mais emblemático é da
Universidade Federal de São
João Del Rei (MG), que decidiu
colocar apenas 31 das suas 785
vagas – oque significa menos de
4%. Oito cursos têm apenas
uma vaga no sistema, entre eles
Medicina e Arquitetura e Urbanismo. Inicialmente, a instituição imaginava usar o Sisu para
algo entre 10% e 25% das vagas.
A restrição fez com que a
UFSJ tenha algumas das notas
decortemaisaltasdetodooconcurso e as maiores concorrências.Em Medicina,são 435estudantes para apenas uma vaga.
Em Psicologia, 123, e 122 em Arquitetura e Urbanismo.
A única vaga de Medicina da
UFSJ tinha, até ontem, não só a
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Abril

● Se o aluno for aprovado na 1.ª
etapa de seleção, mas não
comparecer à matrícula, ele pode
concorrer à mesma vaga na 2.ª?
Sim, mas essa possibilidade
estará condicionada à existência
da vaga. A segunda etapa será
feita com vagas restantes

● O ministro da Educação,
Fernando Haddad, anuncia a
intenção de tornar o Enem
uma prova nacional de seleção
para todas as universidades
federais

● Se o aluno passar na 1.ª etapa e
fizer matrícula, ele pode
continuar tentando outra vaga,
em curso e instituição diferente?
Sim, mas ele perderá a primeira
vaga, mesmo tendo feito a
matrícula. O sistema só aceita
uma matrícula em uma federal

Maio

● Se o aluno não conseguir se
inscrever por falhas no Sisu, cabe
recurso?
O MEC afirma que o sistema
voltou ao normal e que não há
motivo para o aluno não conseguir

Julho

maior concorrência do País,
mas também a nota de corte
mais alta: 825,17.
A Universidade Federal de
Rondônia, que também aparece com alguns dos cursos mais
concorridos, restringiu o acesso pelo Sisu para 10% das vagas
desteano.NaFederaldoTocantins são 25% e na do Piauí, 50%.
Já a Universidade Federal
de Pelotas, que aparece na lista,
usou o Enem e o Sisu em 100%
das suas vagas. No entanto, oito
dos seus cursos, várias habilitações de música, têm apenas entre 7 e 10 vagas no total.
A segunda nota mais alta até
ontemestavacomDireitodaFederal Rural do Rio de Janeiro,
818,27. Entre as dez primeiras
notas, sete estão em Medicina,
duasemDireitoeumaemEngenharia Química. Na outra ponta, 20 cursos têm notas de corte
inferioresaos500pontosdamédia do Enem. A mais baixa delas
é de um que exige talentos bastante específicos: Regência de
Corais, da Federal de Pelotas –
tem nota de corte de 355,84 e
apenas11candidatospara30vagas. No entanto, o curso com
menorconcorrência noSisuaté
ontem era a licenciatura noturna em Matemática do Instituto
Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Piauí, com apenas 0,7 candidato por vaga. ●

● Após reunião com o conselho

de secretários da educação,
surge a ideia de tornar o Enem
obrigatório para todos os
concluintes do ensino médio,
mas a proposta perdeu força

● O grande número de acessos
e problemas no site fizeram
com que o prazo de inscrição
do Enem fosse prorrogado. O
total de 4,5 milhões de inscritos
fica abaixo da expectativa

Agosto
A Justiça determina a reabertura das inscrições, motivada
por ação do Ministério Público
que contesta obrigatoriedade
do CPF no cadastro
●

ABSTENÇÃO RECORDE – Alunos prestam exame; em 2009, 37,7% dos candidatos inscritos faltaram à prova

Setembro

SAIBA MAIS

ETAPAS

INSCRIÇÕES

RESULTADOS

MATRÍCULA

● Candidatos reclamam da
distância dos locais de prova.
Alguns foram colocados a
50 quilômetros de sua casa.
O Inep admite o problema

1ª
2ª
3ª

Terminam hoje
15/02 a 20/02
01/03 a 03/03

05/02
22/02
05/03

08/02 a 12/02
23/02 e 26/02
09/03 a 12/03

Outubro

Os 2,6 milhões de alunos que fizeram o Enem podem participar do Sistema de Seleção Unificada (Sisu)

Serão três etapas

Notas mínimas e máximas do Enem
TEMAS

MENOR NOTA

MAIOR NOTA

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

263,3

Ciências Humanas e suas Tecnologias

300

887

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias

224,3

835,6

345,9

Matemática e suas Tecnologias

903,2

985,1

A média
das notas da
redação foi

601,5

Passo a passo da inscrição
Com o n.º de inscrição do
Enem e a senha de acesso,
o candidato deve se cadastrar no
sisu.mec.gov.br. O sistema
identifica as notas
automaticamente. O candidato
deve pesquisar as vagas e se
inscrever em apenas uma opção
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Com base nas notas e no n.º
de vagas, o sistema classifica
os melhores candidatos e define
a nota de corte. Se o candidato
achar a nota de corte alta em
relação à sua, poderá mudar sua
inscrição até o fim da etapa
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No fim da etapa serão
divulgados os aprovados em
cada curso. As vagas não
preenchidas serão
disponibilizadas na fase seguinte.
Quem não for aprovado poderá
se inscrever nas vagas restantes
para concorrer de novo
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FONTE: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC)

● O Estado denuncia o vazamento do Enem, que foi furtado
da gráfica onde os cadernos de
questões foram impressos. O
MEC cancela a prova

Outubro/novembro
● Várias instituições que
usariam o Enem para compor
a nota do vestibular desistem
de usá-la por causa dos
prazos apertados

Dezembro
● A abstenção do Enem é
recorde, com 37,7% de faltas.
Após a prova, o Inep divulga
gabarito errado. Dias depois, o
presidente do órgão se demite

INFOGRÁFICO/AE

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. A15.

Calouro é obrigado a tomar
álcool combustível em trote
Polícia de Fernandópolis investigará caso; universidade abriu sindicância

rados das salas de aulas e levados de carros para repúblicas,
onde foram submetidos a humilhações”, disse o delegado Gerson Piva.
Ele afirmou que pretende localizar hoje os responsáveis pelos trotes. Os acusados podem
responder por crimes de constrangimentoilegale injúriagrave (que inclui lesões corporais),
cujas penas variam de três meses a um ano de prisão.

pulsosesete, suspensos.Ferreira relatou ter sido ferido com
umchicote e obrigado a se jogar
em uma lona com excrementos
de animais. Na UEL, os processos contra estudantes de Agronomia,Direitoe RelaçõesPúblicas ainda estão em andamento.
Segundo relatos, calouros foram pisoteados e atacados com
tinta, ovos e lama. ●
COLABOROU MARIANA MANDELLI

OUTROS CASOS

Chico Siqueira
ESPECIAL PARA O ESTADO

Pelomenostrêscalourosdocurso de Medicina Veterinária da
Universidade Castelo Branco,
em Fernandópolis, a 553 quilômetros de São Paulo, foram
agredidos e humilhados por veteranos em trote violento, na
noitede segunda-feira.Eles disseram ter sido forçados a beber
álcool combustível. O caso veio
à tona quando a família do estudante J.G.B., de 18 anos, denunciou as agressões à polícia. O jovem levou tapas no rosto quando se recusava a cumprir ordens de colegas do quinto ano.
O reitor da Unicastelo, Gilberto Luiz Moraes Selber, afirmou que a universidade repudia o trote violento. Segundo

ele,ainstituiçãoformouumacomissão de sindicância que tem
prazo de 15 dias para apresentar relatório. “Os estudantes
responsáveispoderãopegarpunição de uma simples advertência até a expulsão.”
Ontem, os estudantes – duas
moças e J.G.B. – disseram, em
depoimento na Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que
foram forçados a beber etanol e
outras bebidas, tiveram as roupas rasgadas e cuecas e calcinhas arrancadas. Eles também
teriam sido forçados a fumar
maços de cigarros e tiveram veneno para carrapato aplicados
em seus corpos. Depois, foram
levados para sessões de humilhações nas avenidas da cidade.
“É possível que haja mais vítimas. Os estudantes foram reti-

Briga termina em internação
●● ● Um calouro de 18 anos da Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM), na Vila Mariana, zona sul da capital, foi agredido na segunda-feira, primeiro dia
de aula, por outro aluno que também ingressava na instituição. O
rapaz está internado e terá de ser
submetido a uma cirurgia para
corrigir uma fratura no nariz.
Segundo a assessoria da faculdade, não se tratou de trote violento porque a agressão não partiu de veteranos. De acordo com
a ESPM, a vítima estava jogando
água em quem passava pela Rua
Álvaro Alvim. O agressor não teria gostado da atitude.

O universitário que apanhou,
segundo testemunhas, teria sido
surpreendido pelas costas e levado chutes na cabeça. O jovem foi
atendido na enfermaria da faculdade e encaminhado ao hospital.
Ontem, o pai do calouro procurou o 36.º Distrito Policial. O delegado responsável pelo caso instaurou inquérito para apurar a
agressão. No boletim de ocorrência, o pai afirma que foram levados do filho dois documentos, o
RG e o CPF. De acordo com a direção da faculdade, antes de fugir, o calouro agressor foi filmado
por equipes da faculdade. ●
LUÍSA ALCALDE, JORNAL DA TARDE

As instituiçõesonde ocorreram
casos de trotes violentos no ano
passado tornaram mais rígidos
os esquemas de recepção dos
calouros. Na Fundação Municipal de Educação e Cultura de
SantaFédoSul(Funec),nointerior de São Paulo, a acusada de
agressão Layanne da Silva foi
expulsa e a faculdade promoveuumacampanhadeconscientização.
Na Unitau, nove veteranos
deMedicinareceberamsuspensão de 60 dias depois que 53 calouros denunciaram abusos.
Em dezembro, a Unitau aprovoua suspensãodo trote dentro
e fora do câmpus.
Dos estudantes que agrediram Bruno Ferreira, no Centro
UniversitárioAnhangueraEducacionaldeLeme,doisforamex-

Assista a depoimentos em vídeo sobre
a recepção de calouros

www.estadao.com.br/e/a15

ERRATA
A LEROY MERLIN comunica aos seus clientes que por um
equívoco gráfico na elaboração e publicação do folheto de ofertas
“FESTIVAL DA ORGANIZAÇÃO 2010”, com validade de 29/01/2010
a 17/02/2010 ou enquanto durarem os estoques, na “página 09”,
os produtos “ESTANTE SÃO BERNARDO”, 142X86X36CM e
“ESTANTE SÃO BERNARDO” 137X70X38CM OFERTA LEVE, estão
com preços e medidas invertidos.
Na “página 11” o produto “CADEIRA PRESIDENTE
MULTIVISÃO” está com a foto incorreta e na “página 22” os
produtos “ARMÁRIO MULTIUSO POLITORNO EM MADEIRA”,
189X46,8X45CM e “ARMÁRIO MULTIUSO POLITORNO COM
PORTA DE VIDRO”, 188X46,8X45CM, estão com preços invertidos.
O preço correto do “ARMÁRIO MULTIUSO POLITORNO EM
MADEIRA”, 189X46,8X45CM , é R$ 199,90, e o preço correto da
“ARMÁRIO MULTIUSO POLITORNO COM PORTA DE VIDRO”,
188X46,8X45CM é R$ 349,90.
As demais informações constantes neste folheto de
ofertas permanecem inalteradas. A Leroy Merlin desculpa-se
pelos transtornos que possa ter causado aos seus clientes e
permanece a disposição para prestar eventuais esclarecimentos
necessários.

