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Reportagem. Japoneses têm

bactéria para digerir algas

● As universidades citadas infor-
maram que não receberam o re-
latório técnico para saber quais
problemas levaram às penalida-
des. O reitor da Universidade
Iguaçu, Julio Silva, afirmou que
a instituição pretende “acelerar o
processo de reestruturação” dos
cursos. “Confiamos na nossa ca-
pacidade de adequação.”

O Centro Universitário de Volta
Redonda informou que cumpriu
todas demandas do MEC e aguar-
da o parecer para apresentar de-
fesa. A Faculdade de Medicina
do Planalto Central também dis-
se que “tomou as providências
necessárias” e se pôs à disposi-
ção do MEC. A Universidade Se-
verino Sombra e a Universidade
de Marília só se pronunciarão
após receberem o relatório.

Para a Universidade de Ribei-
rão Preto, a decisão do MEC é
apenas um “procedimento regu-
lar”. “A Unaerp confia plenamen-
te que o resultado final do proces-
so será a confirmação da qualida-
de de seu curso”, disse, em nota.

● Univ. de Marília (SP):
De 100 para 50 vagas

● Univ. Severino Sombra
(RJ): De 160 para 80

● Univ. Iguaçu – Itaperuna
(RJ): De 200 para 60

● Fac. Integradas Aparício
Carvalho (RO): De 80 para 40

● Faculdade São Lucas
(RO): De 100 para 40

● Total de vagas: 370

Ainda não há definição do corte
para o Centro Universitário de
Volta Redonda, a Faculdade de
Medicina do Planalto Central e a
Universidade de Ribeirão Preto.
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Instituições dizem
não ter informações
sobre os problemas

Governo corta 570 vagas de Medicina
ao reduzir oito cursos e fechar um

Medidas. O ministro Fernando Haddad, com Adib Jatene
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Um curso de Medicina foi fe-
chado e outros oito terão de re-
duzir as vagas oferecidas. No
total, serão eliminadas 570 va-
gas por ano. A determinação
foi publicada ontem no Diário
Oficial da União.

A medida é da Secretaria de
Educação Superior (Sesu) do Mi-
nistério da Educação. O curso fe-
chado é o do câmpus de Nova
Iguaçu (RJ) da Universidade
Iguaçu, que suspende 200 vagas
anuais. As outras 370 são de oito
instituições de quatro Estados.

A maioria das medidas foi to-
mada após especialistas supervi-
sionarem cursos com resultado
insatisfatório no Exame Nacio-
nal de Desempenho de Estudan-
tes (Enade) de 2007. No caso de
duas faculdades de Rondônia, o
MEC ordenou a redução conside-
rando a infraestrutura precária.

No caso de Nova Iguaçu, cons-
tatou-se que a universidade não
cumpriu o estabelecido no Ter-
mo de Saneamento de Deficiên-
cias firmado com a Sesu.

“O câmpus de Nova Iguaçu
não fez nada. Na lista de docen-
tes, por exemplo, havia um gru-
po de professores que aparecia
como sendo de tempo integral,
mas trabalhava em outra faculda-

de no Rio”, afirmou o presidente
da comissão de supervisão, o ex-
ministro Adib Jatene. A institui-
ção deve se defender em 15 dias.

No câmpus de Itaperuna (RJ),
da mesma universidade, o MEC
determinou a redução de vagas,
de 200 para 60, após o cumpri-
mento parcial das medidas.

Também terão de reduzir va-

gas a Universidade Severino
Sombra (de 160 para 80), tam-
bém no Rio; a Universidade de
Marília (de 100 para 50), em São
Paulo; e as faculdades Integra-
das Aparício Carvalho (de 80 pa-
ra 40) e São Lucas (de 100 para
40), em Rondônia.

t8886A pasta deve definir em
um mês a redução das vagas do
Centro Universitário de Volta
Redonda (RJ), da Faculdade de
Medicina do Planalto Central
(DF) e da Universidade de Ribei-
rão Preto (SP).

Ontem, Jatene destacou que o
número de faculdades de Medici-
na no País saltou de 82 para 181,
entre 1996 e 2010. “Isso seria um
escândalo em qualquer lugar.”

O MEC informou que devem
ser reavaliados os cursos da Uni-
versidade Luterana do Brasil
(RS), do Centro de Ensino Supe-
rior de Valença (RJ), da Universi-
dade Nove de Julho, da Universi-
dade Metropolitana de Santos e
do Centro Universitário Lusía-
das (todos de SP).

Efeito pedagógico. Para Desiré
Callegari, do Conselho Federal
de Medicina, a ação “deve ter
efeito pedagógico sobre as de-
mais faculdades”. Segundo ele, a
abertura desses cursos é atrativa
economicamente e muitas facul-
dades o fazem sem qualidade.

Educação. As instituições de ensino superior terão de diminuir a oferta por não cumprirem determinações do Ministério da
Educação. Para o Conselho Federal de Medicina, a ação é salutar porque produzirá um ‘efeito pedagógico’ sobre as demais faculdades
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