
Instituições dizem
que problemas
são pontuais

VITÓRIA – Ariel eamãe,Denize; ele tambémentrounaUnesp

Em três anos, reclamações no Procon contra as universidades cresceram 545% e 213%

VIDA&

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

As inscrições para o Programa
Universidade para Todos
(ProUni) começam hoje com a
ofertade169milbolsasem1.399
instituições particulares de en-
sino superior de todo o País.
Dessas, 86 mil serão integrais.

Para participar, o candidato
precisarátermédiade400pon-
tos entre as cinco provas que
compuseram o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem)
2009. As regras foram divulga-
das ontem pelo Ministério da
Educação (MEC).

A nota, abaixo da média do
Enem de 500 pontos, foi consi-
derada adequada pelo MEC
porqueéamesmacalculadape-
lo Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
(Inep)paracertificarqueumes-
tudante tem as competências
básicas em cada uma das áreas
avaliadas. Por ser uma média
simples, mesmo o aluno que fi-
cou abaixo disso em uma das
provas pode participar, desde
que no total atinja 400 pontos.

AsecretáriadeEnsinoSupe-
riordoMEC,MariaPaulaDalla-
ri, afirma que não há risco de
um aluno com notas muito bai-
xas ser aprovado. “Historica-
mente os selecionados tem mé-
diasmuitosuperioresànotamí-
nima exigida.” De acordo com a
secretária,cercade90%doses-
tudantes que fizeram o Enem
estão aptos a participar do
ProUni, se depender da nota.

ETAPAS
A primeira etapa de inscrição
paraoProUnicomeçahojeevai
atéquarta-feira.Nesteperíodo,
o candidato poderá escolher
até cinco cursos, tanto na mes-
mainstituiçãocomoemdiferen-
tes. E, da mesma forma que o
Sistema de Seleção Unificada
(SiSU) das instituições fede-
rais, o aluno poderá acompa-

nharasnotasdecorteeas listas
prévias de seleção para ver se
conseguirá entrar no curso de-
sejado. Se for o caso, poderá al-
terar sua escolha.

O cronograma prevê a divul-
gação de uma pré-lista de apro-
vados no dia 13. Depois disso, os
aprovados precisam procurar
as instituições para apresentar
os documentos necessários pa-
ra a matrícula. Eles também
têmdecomprovararendafami-
liar – para concorrer a bolsa in-
tegral,precisaserdeaté1,5salá-
rio mínimo per capita (R$ 765),
eparaaparcial,deaté três salá-
riospercapita(R$1.530).Étam-
bémnessa fase, que vai até o dia
17, que algumas instituições po-
demfazeroutroprocessoseleti-
vopróprioparaconfirmarains-
crição do aluno.

Aconfirmaçãosairáentreos
dias 17 de fevereiro e 1º de mar-
ço. Várias instituições já terão
iniciado as aulas quando o pro-
cesso de seleção do ProUni ter-
minar. Maria Paula Dallari diz,
no entanto, que isso não trará
prejuízoaosalunos.“Nósadian-
tamos o processo de correção
doEnemparafacilitaressepro-
cesso.Elesterãoperdidonomá-
ximo dez dias de aula, não che-
ga a ser um problema.”

Uma segunda etapa será
aberta no dia 4 de março, mas
apenasparaasvagasquesobra-
rem na primeira etapa. O pro-
cesso é o mesmo, com cinco op-
ções de cursos. O resultado sai-
rá no dia 10 de março.

Este ano, entraram no siste-
ma 40 mil bolsas a mais do que
em2009.Umapartedelas(529)
é derivada de uma “multa” que
instituições que não estavam
cumprindoasregrasdoProUni
tiveram que pagar depois de
uma avaliação do MEC.

Na época foi comprovado
quealgumasnãoestavamofere-
cendoonúmerodebolsasdeter-
minado por lei. As instituições
que participam do ProUni têm
isenção de alguns impostos ou
são filantrópicas. ●

Estudante que
perdeu Fuvest
comemora vaga
ArielRonquicursaráUnicamp

Universidades federais podem ter nova
seleção unificada entre abril e maio

Uninove e Uniban lideram queixas no setor

Mais informações
sobreo
ProUni

www.estadao.com.br/pontoedu

Nota mínima do ProUni é 400 pontos

Mariana Mandelli
SÃO PAULO

ENSINO SUPERIOR

PAULO PINTO/AE

Cálculo será feito usando a média do Enem; seleção para bolsas em instituições particulares começa hoje

A
riel Meira Ron-
qui, de 18 anos,
queria ter acor-
dado anteon-
tem minutos

antes do meio-dia, horário
da divulgação da lista dos
aprovados no vestibular
2010 da Universidade Esta-
dual de Campinas (Uni-
camp). Mas foi despertado
pelos gritos de alegria e cha-
coalhões de sua mãe, a pro-
fessora de canto Denize
Meira, de 39 anos. “A lista
saiu um pouco antes e,
quando vi o nome dele no
meio de um monte de ‘A’,
meu coração foi palpitando
de um jeito que não aguen-
tei de tanta empolgação.”

A conquista da sonhada
vaga na universidade públi-
ca tem um gosto ainda mais
especial para Ariel e sua
mãe. Em janeiro, um atraso
de 13 minutos fez o estudan-
te e seu irmão, Caíque, per-
derem o primeiro dia da se-
gunda fase da Fuvest. Ariel
achou que a prova, na Cida-
de Universitária, teria iní-
cio às 14 horas. De tão trans-
tornada, Denize teve que
ser atendida no Hospital
Universitário.

Ela não deixa de lamen-
tar o que ocorreu com a Fu-

vest, já que a vaga em Es-
portes na Universidade de
São Paulo (USP) era um
sonho dela e de Ariel. “Mas
acho que agora é hora de
olhar para frente e estou
muito satisfeita com tudo
que fiz pela educação dele.”

Para Denize, a sensação
de “dever cumprido” vem
acompanhada da melanco-
lia da separação entre mãe
e filho, já que Ariel agora
vai morar em Campinas.
Ele vai fazer a matrícula na
próxima terça-feira, quan-
do decidirá com o pai, que
vai ajudar a mantê-lo na ci-
dade, onde morar.

Enquanto a vida como
estudante de Ciências do
Esporte não chega, Ariel
curte a conquista. “Depois
de tudo, conseguir duas va-
gas foi um alívio”, afirma
ele, também aprovado na
Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp).

Quanto à transferência
para a USP, Ariel diz que
não quer pensar nisso ago-
ra. “Quero ver como vai ser
lá, sentir e experimentar
tudo”, afirma o mais novo
calouro da Unicamp. ●

Em três anos, as reclamações
no Procon de São Paulo contra
as universidades particulares
Uninove e Uniban cresceram
545% e 213%, respectivamente.
As duas instituições estão en-
tre as 20 empresas que mais ti-
veram reclamações de 2006 a
2008, no ranking do qual fazem
parte prestadoras de serviços
como Telefônica, Net e TVA.

Os problemas mais comuns
estãorelacionadoscomcobran-
ça abusiva ou indevida, docu-
mentos escolares que não fo-
ram entregues, serviços mal
executados e até recusa injusti-

ficada em prestar serviço. No
entanto,mesmocomainterme-
diação do órgão de defesa do
consumidor,amaioriadasquei-
xas não é solucionada.

Em 2008, quando a Uninove
ocupou o 7º lugar do ranking
das empresas privadas com
maior número de reclamações,
a instituição resolveu um quar-
to das queixas, ou seja, 16 das 45
feitas ao Procon. Já a Uniban
não resolveu nenhuma das 38
reclamações.Em2009osnúme-
rosdeproblemasaumentaram:
a Uniban teve 94 reclamações e
a Uninove chegou a 303.

PROPAGANDA
A Uniban também foi notifica-
da pelo Ministério da Educação
e pelo Procon a prestar esclare-
cimentos sobre propagandas
veiculadas aos candidatos. Ne-
las, a instituição oferece cursos
de graduação com certifica-
ções múltiplas – ou seja, ao fim
de cada ano do curso, o aluno
recebeumcertificado.Alémdis-
so, o mesmo estudante teria a
possibilidadedecursarsimulta-
neamente uma pós-graduação.

A resposta da instituição foi
dada e está sendo avaliada pelo
governo. Deacordo com alegis-

lação,após-graduaçãosimultâ-
nea só estaria dentro das nor-
mas se a instituição adotasse os
trêsprimeirosanoscomocurso
sequencial – modalidade criada
em 1998, com duração de seis
meses a dois anos. Se o ministé-
rio constatar irregularidades, a
universidade pode ter cursos
desativados e ter sua autono-
mia suspensa.

Outro problema está nos va-
lores divulgados nos anúncios,
que afirmam ser vantajoso ao
estudantefazer após junto com
a graduação. A pós simultânea
nocursodeAdministraçãocus-

taR$ 198–feitaseparadamente
ovalorsobeparaR$298.Ospre-
ços divulgados foram conside-
rados irregulares pelo Procon.
Isso porque em 2013, quando os
alunos ingressantes no vestibu-
lar deste ano estiverem no 4ª
ano de graduação, o preço de
R$ 198 para a pós simultânea
em Administração sofrerá rea-
justes. A Uniban não respon-
deu sobre esse caso (mais infor-
mações nesta página).

“A publicidade fala que você
vai pagar R$ 198, mas só terá
certeza daqui a três anos do va-
lor. Se você faz uma oferta que
não corresponde à realidade,
pode ser publicidade engano-
sa”, diz o assistente de direção
do Procon, Paulo Ferraciolli.
Ele diz que consumidores po-
dem rescindir o contrato. ●

ISIS BRUM, CAROLINA STANISCI e ÉLIDA

OLIVEIRA, ESPECIAL PARA O ESTADO

●●●A Uninove informou que as re-
clamações são reduzidas quando
comparadas ao universo de 100
mil alunos. A Uniban contestou o
Procon. O diretor jurídico, Décio
Machado, diz que foram 106 recla-
mações em 2009, todas respondi-
das. “Nem sempre foi satisfatório
ao aluno.” Ele compara com o to-
tal de 60 mil matrículas. ●
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BRASÍLIA

Os estudantes que não conse-
guirem uma vaga agora no Sis-
tema de Seleção Unificada (Si-
su) das instituições federais de
ensino superior poderão ter
uma nova chance entre abril e
maio deste ano. A intenção do
MEC é abrir uma nova etapa de
seleção para as vagas ofertadas

no meio do ano e também para
preencherasque,eventualmen-
te, ficarem ociosas por causa de
desistências.

A informação ainda não foi
confirmada oficialmente pelo
MEC, mas a nova seleção é da-
da praticamente como certa.
Os estudantes deverão usar o
resultado do Enem 2009, como
ocorreu na primeira fase da se-

leção, encerrada nesta semana.
O número de vagas deve ser

inferior às 47,9 mil oferecidas
neste mês. Isso porque muitas
federaisnãorealizamvestibula-
res no meio do ano ou já usam a
seleção inicial para escolher
aqueles que entrarão em julho.
Mesmo assim, será uma nova
oportunidade para os que fica-
rem de fora da primeira fase.

Ontem, a secretária de Ensi-
no Superior do ministério, Ma-
ria Paula Dallari, revelou que
na primeira fase da seleção ge-
ral não restou nenhuma vaga,
ficando apenas 233 para o siste-
ma de cotas. Mas o quadro deve
mudar após a confirmação da
matrícula, entre os dias 8 e 12.
“Saíram resultados de vestibu-
lares importantes, como a Fu-
vest e as federais de Ouro Preto
e Pernambuco. Isso pode fazer
comquemuitosestudantesmu-
dem de ideia e não confirmem
suas escolas”, lembrou.

Asegundaetapaficaráaber-
ta entre os dias 15 e 20. ● L.P.

País temriscodenova
epidemiadedengue
MinistériodaSaúdealertaparaa
reintroduçãodovírus1,quepode
afetarmaisascriançasqPÁG.A30

Inscrição pode ser
feita em até cinco
cursos; lista prévia
estará na internet

A28 SÁBADO, 6 DE FEVEREIRO DE 2010
O ESTADO DE S.PAULO
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 6 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. A28.




