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No Sul, aluno percorre 4 quilômetros
entre um prédio e outro da Unipampa
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Novasuniversidades ampliam vagas,
mas sofrem comfalta deestrutura

Celularéusadopor
alunosparacyberbullying
Ferramentadecomunicação
ajudaestudantesapraticar
violênciacontracolegasqPÁG.A30

Em 5 anos, foram criadas 15 instituições federais no interior do País; prédios são improvisados e falta professor

ATRASO–Alunos reclamamdedemoradasobrasnocâmpusdeBagédaFederaldoPampa;naplaca, términoprevistopara fevereirode2010

●●●O professor Abílio Baeta
Neves, reitor da Universidade
Federal do Rio Grande do Sul,
diz que a expansão das fede-
rais foi muito rápida. “O pro-
cesso acelerou-se demais,
com um discurso político eufó-
rico”, afirma. “Este governo
está deixando uma conta para
o próximo, que terá de termi-
nar tantas obras.”

O presidente executivo do
movimento Todos Pela Educa-
ção, Mozart Neves Ramos,
acha que é inevitável que as
primeiras turmas sofram com
a infraestrutura precária. “Infe-
lizmente é assim. Temos de
ter o aluno para justificar a
implantação do projeto.” Para
ele, apesar de a iniciativa do
MEC ser louvável, o modelo
de gestão das novas institui-
ções poderia ser diferente.
“Essas universidades preci-
sam de mais autonomia, para
terem maior compromisso
com a responsabilidade social
e maior capacidade de inova-
ção da gestão.” ● L.A. e M.M.

ENSINOSUPERIOR:EXPANSÃO

Elder Ogliari
ENVIADO ESPECIAL
BAGÉ

O câmpus de Bagé da Universi-
dade Federal do Pampa (Uni-
pampa) chegou ao seu quarto
ano de atividades com improvi-
sos. Alunos e professores se
queixam de dificuldades para
deslocamentos e da falta de sa-
las e laboratórios. O principal
problema, apontam, é o atraso
das obras.

Seoconjuntodecincoblocos
interligados estivesse pronto,
comona previsão, as atividades
acadêmicaspassariamasecon-
centrar no bairro Ivo Ferrona-
to, aseis quilômetros do centro.
Teria acesso asfaltado e linhas
de ônibus até as proximidades.

Por enquanto, o que se vê no
local é a placa com informa-
ções, como o custo de R$ 19,9
milhões da construção e a data
de término prevista para 20 de
fevereiro deste ano. Ao fundo, a
estrutura do prédio erguida e a
imensidão do pampa.

Enquanto isso, as atividades
estão distribuídas por seis lo-
cais diferentes. Num deles fun-
ciona a reitoria. Os alunos têm
aulas em outros cinco. A prefei-
tura de Bagé cedeu o prédio de
um antigo posto desaúde euma
sala do Colégio São Pedro. E a
Unipampatambémocupasalas
da Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul (UERGS),
emsistemadecompartilhamen-
to,edoColégioAuxiliadora,pri-
vado,porlocação.Alugouainda

o edifício de uma clínica desati-
vada para instalar laborató-
rios. Outros, mais complexos,
dependem de salas adequadas.

A falta de espaços adapta-
dos criou uma situação parado-
xal. Há equipamentos armaze-
nados em depósitos, à espera
de instalação. Há livros ainda
empacotados na biblioteca,
sem lugar para todo o acervo.

O aluno Felipe Ramos Lima,
de 21 anos, que cursa Engenha-
ria Renováveis e Ambiente,
tem de usar sua bicicleta para
percorrer os 4 quilômetros en-
treoprédioconhecidocomo“se-
de” e o da UERGS. Ele tem dez
minutosentreofimdeumaaula
e o início de outra. “Nesses ca-
sos a estratégia dos colegas é
pedir para sair um pouco antes

a um professor e para chegar
um pouco depois a outro”, rela-
taFelipe. SeucolegaWilliam de
Moraes, de 19 anos, chegou a fa-
zero trajeto duasvezes ao dia, a
pé, no semestre passado.

O que mais preocupa os dois,
noentanto,éafaltadelaborató-
rios. “Como o engenheiro vai se
formar se nunca entrar num la-
boratório?”, questiona. Mesmo
se dizendo um pouco frustrado,
Felipe afirma que só a criação
da Unipampa lhe abriu a possi-
bilidade de frequentar um cur-
so superior. “Antes eu não ti-
nha essa previsão”, recorda.

Além de Bagé, a Unipampa
temcâmpusemoutrasnovecida-
des.ParaareitoraMariaBeatriz
Luce, os desafios decorrem da
ampla região geográfica em que
a instituição está distribuída.
“As cidades ficam entre 1 e 8 ho-
rasdedistância”,explica.Segun-
doela,odesenvolvimentoeconô-
mico daregião eraestagnado ea
intenção da universidade é aju-
daramelhorarodesempenho. ●

Mariana Mandelli
Luciana Alvarez

A criação e a consolidação, nos
últimoscincoanos,de15univer-
sidades federais distantes dos
grandes centros urbanos cum-
priramoobjetivodogovernode
aumentar o número de cursos e
vagas no ensino superior públi-
cobrasileiro. No entanto, na ve-
locidade que foi feita, a expan-
sãotransformoumunicípioses-
palhados pelo interior do País
em canteiros de grandes obras,
com alunos tendo aulas em pré-
diosimprovisados,seminfraes-
trutura e com quantidade insu-
ficiente de professores.

Levantamento feito pelo Es-
tado nas novas unidades mos-
tra que os problemas e as recla-
mações se repetem em todas as
regiões – e que até que as insti-
tuições se consolidem, uma ge-
ração de universitários está se
formando em condições mais
precárias do que gostariam.

Para o Ministério da Educa-
ção, os problemas enfrentados
pelasnovasinstituiçõessãonor-
mais quando se tem um cresci-
mento acelerado e, aos poucos,
a situação deve ser resolvida. O
MEC planeja contratar mais
1.097professoresnesteanoeou-
tros 1.858 até 2012 (mais infor-
mações na pág. A29).

CONSOLIDAÇÃO
No Rio Grande do Norte, por
exemplo, foi criada a Universi-
dade Federal Rural do Semiári-
do (Ufersa) a partir da Escola
Superior de Agricultura de
Mossoró, de 1967. Em quatro
anos, a Ufersa quadruplicou o
número de cursos e vagas. E há
planos de dois novos câmpus.
“Temos salas e laboratórios su-
perlotados. O laboratório para
20 alunos é usado por 50”, disse
o estudante Flávio Luiz Barbo-
sa Magalhães. No câmpus de
Angicos, a situação é pior: não
há laboratório e aulas práticas
são “empurradas” para frente.

O pró-reitor de graduação,
José Arimatéa de Matos, reco-
nhece que há 52 obras em anda-
mento,masdizqueainfraestru-
tura para as disciplinas básicas
estáemfuncionamento.Encon-
trar professores tem sido outro
desafio, e editais foram reaber-
tos duas vezes. “É difícil preen-
cher as vagas. Primeiro abri-
mos só para doutores. Se não
temos inscritos, mudamos os
pré-requisitos.”

Em Minas, o reitor da Uni-
versidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, Pe-
dro Angelo Almeida Abreu,
tambémreconheceafaltadedo-
centes. “O País não estava pre-
parado para a abertura de 18
mil vagas de professores com
doutorado.”Abreu avalia que a
situação é transitória.

Fundada em 1953 como Fa-
culdade Federal de Odontolo-
gia deDiamantina, a instituição
foi elevada à universidade em
setembro de 2005. Hoje tem 32
cursos de graduação. Mas o
câmpus de Teófilo Otoni foi en-
tregue no semestre passado. O
acessoéfeitoporestradadeter-
ra – e as aulas ficaram suspen-
sas por duas semanas porque
choveu e o local ficou inacessí-
vel.Noiníciodomês,opresiden-
te Lula foi vaiado por alunos du-
ranteevento de inauguração de
dois prédios da instituição.

Segundo a reitoria, estão
sendo edificados nove pré-
dios no câmpus de Teófilo
Otoni e há cem obras em an-
damento em Diamantina. O
aluno Magno Ferreira diz
que está tudo em obras, mas
acredita que os problemas
são secundários em relação
ao privilégio de ter uma uni-
versidade pública na região.

Outro caso desse tipo é o
da Universidade Federal da
Fronteira Sul (UFFS), cria-
da com sede em Chapecó
(SC)apartirdeummovimen-
to liderado pela Federação
dos Trabalhadores na Agri-
cultura Familiar da Região
Sul e pela Via Campesina. A
instituição tem instalações
provisórias em 4 dos 5 câm-
pus, e os projetos pedagógi-
cos dos 42 cursos estão em
“processo de elaboração”.

Lá, a oferta de 2.160 vagas
deveexcederademanda.No-
ve cursos tiveram menos de
uminscritoporvaga.Nocaso
dos professores, a situação
também é essa – 148 das 163
vagas foram preenchidas.

Na Universidade Federal
do Oeste do Pará (Ufopa),
das 83 vagas para docentes,
51 foram ocupadas. Na Fede-
ral de Alfenas, 2 dos 3 câm-
pus no interior de Minas es-
tão em prédios provisórios.
No Paraná, alguns alunos da
Universidade Federal Tec-
nológica do Paraná, que tem
unidades em 11 cidades, têm
aulas em prédios improvisa-
dos. Segundo o reitor Carlos
Eduardo Cantarelli,as obras
estãodentrodoprevisto.“Os
dois blocos que vão dar su-
porte à unidade estão em fa-
se final de construção.”

Amaisrecenteemimplan-
taçãoé a Universidade Fede-
ral da Integração Latino-
Americana (Unila), que terá
câmpus em Foz do Iguaçu
(PR), com projeto de Oscar
Niemeyer. Como o prédio
não começou a ser construí-
do,aUnilaterásedetemporá-
ria no Parque Tecnológico
deItaipu,paraoscursosbilín-
gues com vagas para alunos
dos países vizinhos. A previ-
são é de que os cursos come-
cem no segundo semestre. ●

COLABORARAM LISANDRA PARA-

GUASSÚ E SIMONE IWASSO

‘É difícil preencher
as vagas para
professores’,
afirma reitor

CRISTIANO LAMEIRA/AE
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 28 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. A28.




