
A C H E G A D A ao Centro 
Universitário de Ara
ras Dr. Edmundo U l -
son (Unar), no sába
do 13, via-se, na aveni
da em frente ao campus 
da instituição, uma pla

ca de propaganda com a inscrição: cas
cata. O anúncio fazia referência a uma 
procissão de canoeiros no bairro de 
Cascata, um trecho do rio Mogi-Gua-
çu repleto de ranchos, belas paisagens 
e opções de lazer, que corta o municí
pio, a 189 quilômetros de São Paulo. 

Cascata podia ser também o signifi
cado do que ocorreria ali, na altura do 
quilômetro 170 da avenida Anhangue-
ra, momentos depois. Eram 9 da manhã 
e dezenas de ônibus lotados de alunos; a 
maioria da Grande São Paulo e do inte
rior paulista, seguiam em direção ao pré
dio da Unar, numa espécie de romaria, 
em busca de diplomas fáceis e rápidos. 

Chegavam ali, naquele momento, os "sa-
coleiros do ensino", uma nova versão dos 
brasileiros que viajam ao Paraguai pa
ra fazer compras. Em vez de muamba, 
desta vez os passageiros vão atrás de um 
"canudo". A quase totalidade dos alu
nos é de professores dos ensinos médio e 
fundamental das redes estaduais e mu
nicipais em busca de um segundo curso 
de licenciatura. Com mais um diploma, 
podem acumular mais aulas e ter maior 
opção de escolha de classes e escolas. 

O problema é a maneira de fazer o 
tal curso. Com uma única frequência 
ao mês na faculdade - e não é ensino a 
distância, esclareça-se - os professores 
concluem, em um ano e meio, cursos 
de Geografia, História, Pedagogia, F i 
losofia, Sociologia, Artes e Letras. As-

sim, sentem-se aptos a ensinar. Os alu
nos da escola pública é que vão sofrer 
depois as consequências do ato. Pelo 
curso, pagam-se 319 reais de matrícula 
e mais 18 parcelas no mesmo valor. 

O esquema de facilitação de diplo
mas em Araras apoia-se na permissão 
do Ministério da Educação para a reali
zação dos chamados cursos de "aprovei
tamento de estudos". Essa possibilidade 
é aberta para os que fizeram licenciatu
ra e os bacharéis. Quem já tem um cur
so de Geografia, por exemplo, consegue 
fazer o de História com a eliminação das 
disciplinas similares do curso anterior. 
Quem tem curso de Biologia pode habi
litar-se para lecionar disciplinas como 
Matemática, Física e Química. 

O curso deve, no entanto, ser desen
volvido durante os cinco dias da sema
na. Na Unar, há uma clara situação de ir
regularidade, diz o Ministério da Educa
ção, por meio de sua assessoria. A Reso
lução número 02/2007, sobre a carga ho
rária dos cursos de graduação e bacha
relados na modalidade presencial, de
termina no mínimo 2,4 mil horas ou 200 
dias de trabalho acadêmico efetivo. 

Como os alunos só aparecem uma vez 
por mês na faculdade, se tudo der certo 
serão realizadas apenas 18 aulas, das 9 às 
14 horas. "Mas a pessoa pode concluir o 
curso até com umas dez frequências. Au
las são canceladas, por exemplo, quando 
se sabe que o M E C vem fazer vistoria", 
contou um ex-aluno de Araras. Por cau
sa de denúncias como essa, a Unar já es
tá "sob supervisão" do M E C . A Secreta
ria de Ensino Superior informou que de
ve ser aberto um processo e a instituição 
poderá receber sanções como a perda de 
prerrogativa de autonomia, a suspensão 
de ofertas de vagas a novos alunos e até 
o descredenciamento. Em 2001, o M E C 
suspendeu cursos semelhantes de Licen
ciatura oferecidos uma vez ao mês pe
la Universidade Iguaçu (Unig), em Nova 
Iguaçu, na Baixada Fluminense. 

Ao acompanhar a romaria do diploma 
em Araras, CartaCapital constatou que 
nem mesmo na única frequência mensal 
há a garantia de que as aulas serão rea
lizadas. Depois que as dezenas de ôni
bus, vans e automóveis particulares che
gavam em Araras, vindos de cidades co
mo São Paulo, Santos, São José dos Cam
pos, Jundiaí, Mogi-Mirim e Americana, 
os alunos seguiam apressadamente para 
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o campus, a fim de pagar a mensalidade 
e tirar cópias de trabalhos escolares. 

Por volta de 10 horas, muitos alu
nos estavam no pátio ou em frente ao 
prédio da Unar, em rodas de bate-pa
po. Alguns se reuniam em pequenos 
grupos embaixo de árvores e em ba
res da região, aparentemente para re-
digir os trabalhos escolares. Ao lado do 
repórter, uma estudante de aproxima
damente 20 anos afirmava a duas co
legas: "Meu caderno está em branco. 
O que vão dizer lá em casa? O negócio 
é tomar cerveja e passear". A saída dos 
ônibus estava prevista para as 15h30. 

A Unar atrai alunos de cidades do nor
te do Paraná e do sul de Minas Gerais. 
Pela movimentação dos ônibus e auto
móveis, ao menos 800 estudantes es
tiveram no campus no sábado 13. Até o 

mês passado, o total de alunos de um dia 
no campus ultrapassava 4 mil. Agora, te
riam sido distribuídos por outras unida
des, no bairro de São Miguel Paulista, na 
zona leste paulistana; Carapicuíba, na 
Grande São Paulo; Sumaré, Lins e Tau-
baté, no interior paulista; e Apucarana e 
Umuarama, no Paraná. 

O transporte para chegar a Araras é 
oferecido gratuitamente. Agenciado
res espalhados por São Paulo, Minas e 
Paraná arregimentam os interessados 
e organizam as caravanas. O negócio é 
bom para muita gente. Na entrada do 
campus, um professor de História ven
dia CDs piratas com material pedagó
gico. Ex-aluno do curso de Geografia 
da Unar, o "professor-camelô" conti
nuou viajando a Araras para aumentar 
a sua renda. "Antes, tinha aulas duas 

vezes por mês. Mudaram para um dia 
para reduzir os custos", avaliou. 

CartaCapital telefonou a agenciadores 
da Unar para confirmar as informações 
sobre Os cursos. Os números de telefones 
estão nos folhetos distribuídos nas esco
las. Sem saber que falava com um repór
ter, Ricardo, do "polo" de Carapicuíba, 
identificado como "consultor" da Unar 
há oito anos, confirmou que o curso de 
"aproveitamento de estudos" pode ser 
feito uma única vez ao mês, aos sábados. 

A agenciadora Eneide, de São José dos 
Campos - também sem saber que con
versava com um repórter - deu informa
ções diferentes. Ela afirmou que o calen
dário da Unar exigia duas frequências ao 
mês e, em seguida, ofereceu aulas em ou
tra instituição, a Faculdade Centro Pau
lista de Ibitinga e Região (Facep). "Uma 
vez por mês é em outra faculdade com a 
qual trabalho, a Facep", informou. So
bre a necessidade de duas visitas men
sais a Araras foi flexível. "O calendário 
é de dois sábados. As vezes a pessoa fal
ta, mas não é que não tem aula. Você po
de não ir, mas aí repõe com um trabalho. 
Em fevereiro foi um sábado só", deta
lhou. Também professora, Eneide con
clui na Unar o curso de Geografia. 

A mantenedora da Unar, Terezinha 
Ulson, é sogra do ex-governador paulis
ta Orestes Quércia. A direção da institui
ção foi contatada em seguidos telefone
mas, desde a quarta-feira 17, mas não se 
manifestou. Na Facep, em Ibitinga, a 350 
quilômetros de São Paulo, a professora 
de Educação Artística C.D., de São Pau
lo, recebeu a informação de uma aten-
dente chamada Patrícia de que o curso 
de Pedagogia pode ser realizado "a par
tir de 12 meses", uma vez ao mês. 
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