
O vazamento da prova do
Enem, revelado pelo Estado
em 1.º de outubro, provocou o
adiamento do exame para de-
zembro, o que levou à altera-
ção do calendário do processo
seletivo das universidades fe-
derais e fez com que algumas
das mais prestigiadas institui-
ções de ensino superior do
País – como USP, Unicamp e
PUC-SP – desistissem de utili-
zar o resultado da prova como
parte de seu vestibular.

Com as mudanças, mais de
1,5 milhão de alunos deixaram
de fazer o Enem. A abstenção,

de 37,7%, foi a maior da histó-
ria da prova, que existe desde
1998.

Com o início das matrículas
pelo Sistema de Seleção Unifi-
cado (Sisu) apenas no dia 5 de
fevereiro e 45% das vagas não
preenchidas até 5 de março,
muitas universidades acaba-
ram atrasando o início das au-
las em uma ou duas semanas.

Mas na UFRJ, que usou o
Enem como sua primeira fase,
o processo se complicou. Sem
o resultado a tempo, a universi-
dade teve de convocar todos
os estudantes que fizeram o
Enem para a prestar a segunda
fase, nos dias 9 e 10 de janeiro.
Mas a instituição esperou rece-
ber as notas do Enem para só
então corrigir as provas dos
melhores colocados.

●

Julho de 2009
O número de inscrições
fica abaixo da expectativa:
4,1 milhões contra a
previsão de 6 milhões.

●

Outubro
Estado denuncia vazamento
e prova é adiada.
Instituições desistem de
usar resultado do exame.

●

Dezembro
MEC aplica Enem. Após
prova, gabarito errado
é disponibilizado
na internet.

●

Janeiro de 2010
Site do Sisu estreia
com falhas e
candidatos sofrem
para acessá-lo.

●

Março
MEC cancela realização
do Enem no primeiro
semestre, como estava
programado.

CIÊNCIA
Chimpanzés entendem
o significado da morte
Os chimpanzés percebem a
morte de modo muito similar
aos humanos, afirmam cientis-
tas britânicos em estudo publi-
cado na revista Current Biology.
Os pesquisadores observaram
as atitudes de um grupo de ani-
mais diante da agonia e morte
de uma fêmea em um parque na
Escócia. “A consciência da mor-
te é um desses fenômenos psico-
lógicos atribuídos por muito
tempo somente a humanos”,
afirmou James Anderson, da
Universidad de Stirling. “Acha-
mos várias semelhanças entre o
comportamento dos chimpan-

zés e a reações dos humanos
diante do desaparecimento de
um ancião, mesmo que os chim-
panzés não tenham crenças reli-
giosas ou rituais funerários”,
completou. Os vídeos usados
na pesquisa estão no site You-
Tube. / AFP e EFE

CADERNO 2
Oscar Niemeyer é
internado no Rio
O arquiteto Oscar Nie-
meyer (foto), de 102 anos,
foi internado na tarde de
anteontem na unidade
coronariana
do Hospital
Samarita-
no, na zo-

na sul do Rio. Segundo o bole-
tim assinado pelo médico Fer-
nando Gjorup, Niemeyer está
com infecção urinária. Seu qua-
dro é estável e não há previsão
de alta.

RELIGIÃO
Celibato não é
intocável, diz cardeal
Em entrevista à rede espanhola

TV3, durante visita à Cata-
lunha, o secretário de
Estado do Vaticano,
cardeal Tarcisio Berto-
ne, disse que o celibato

no clero não é “into-
cável”, mas
uma “tradição

positiva”. Pa-

ra ele, o desrespeito a essa tradi-
ção traz “graves riscos” e conse-
quências “dolorosas”. / EFE
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O astrofísico britânico Stephen
Hawking, ex-professor da Uni-
versidade de Cambridge e autor
do best-seller Uma Breve Histó-
ria do Tempo, afirmou que é
“perfeitamente racional” acei-
tar a existência de vida inteligen-
te fora da Terra e advertiu que os
humanos deveriam evitar conta-
to com extraterrestres.

“Para meu cérebro matemáti-
co, os números só fazem pensar
em extraterrestres de maneira
perfeitamente racional”, afir-
mou o cientista sobre as probabi-
lidades de existência de vida fora
da Terra à rede de TV americana
Discovery Channel, em entrevis-
ta que será transmitida no dia 2.

Na entrevista, o cientista de
68 anos disse temer as conse-
quências de um contato com se-
res inteligentes. “Se os extrater-
restres nos visitassem, os resul-
tados seriam como os de quando
Colombo chegou à América.
Não foi bom para os nativos.”

No passado, sinais foram en-
viados ao espaço, com dados so-
bre os seres humanos e a localiza-

ção da Terra, na esperança de
receber alguma mensagem de
outras civilizações.

Para Hawking, formas de vi-
da extraterrestres mais avan-
çadas poderiam ser “nôma-
des, com o objetivo de con-
quistar e colonizar” e ter co-
mo única razão para contatar
a Terra a busca por fontes de
recursos naturais. Mas ele es-
pecula que a maioria da vida
extraterrestre seria semelhan-
te a micróbios.

Recentemente, outro físico
britânico, Brian Cox, da Uni-
versidade de Manchester, afir-
mou à BBC que poderia exis-
tir vida em Europa, uma das
luas de Júpiter. / EFE

PARA LEMBRAR

Leia. Hábito ruim pode apressar
envelhecimento em 12 anos

Astrofísico Stephen Hawking
diz temer contato com ETs
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O Cerro Armazones, montanha de
3 mil metros de altitude no deser-
to de Atacama, no Chile, foi esco-
lhido como o local de construção

do maior telescópio do mundo, da
Agência Espacial Europeia. O Euro-
pean Extremely Large Telescope
terá 42 metros de diâmetro.

● Sisu reabre em junho
O Sistema de Seleção Unificada
entrará em operação novamente
em junho, para selecionar estu-
dantes para cursos que se ini-
ciam no 2º semestre. O dia exato
da reabertura não foi definido.

Vazamento
atrapalhou
calendários

estadão.com.br/saude

Chile receberá o
maior telescópio

Uso do Enem no vestibular da UFRJ
gera debandada em faculdades do Rio
Clarissa Thomé / RIO

O cancelamento do Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem), em outubro, após o
vazamento da prova, continua
causando transtornos. Milha-
res de alunos que utilizaram a
nota do Enem como primeira
fase do vestibular da Universi-
dade Federal do Rio de Janei-
ro (UFRJ) descobriram que fo-
ram aprovados apenas no iní-
cio de abril, quando já frequen-
tavam as aulas em outras uni-
versidades que haviam esco-
lhido como segunda opção.

O resultado foi um processo
em efeito cascata: além de a
UFRJ ter atrasado em um mês e
meio o início do ano letivo, esses
novos alunos abandonaram o
curso que faziam em outras insti-
tuições, esvaziando turmas intei-
ras. De quebra, o resultado tar-
dio do vestibular da UFRJ para
os candidatos que utilizaram a
nota do Enem obrigou as institui-
ções que perderam esses alunos
a abrir novas listas de aprovados,
também com atraso.

Só a Universidade Federal Flu-
minense (UFF), considerada a
segunda opção da maioria dos
vestibulandos, convocou 772
candidatos após o resultado da
UFRJ. Outros 281 candidatos,
que haviam sido aprovados para
cursos com início das aulas no
segundo semestre ou em outros
turnos, foram remanejados.

Em alguns cursos, a debanda-
da foi geral. Em listas de discus-
sões nas redes sociais na inter-

net, estudantes relatam que uma
das turmas de Economia da UFF
ficou com apenas sete alunos. Só
o Direito da Fluminense abriu 94
vagas para reclassificados e re-
manejados em 9 de abril; na se-
mana seguinte havia mais 27 va-
gas. A Faculdade de Economia
reclassificou e remanejou 71 e,
depois, mais 16. Em menor esca-
la, a Universidade do Estado do
Rio de Janeiro (Uerj) e outras ins-
tituições federais e particulares
perderam alunos.

O estudante Felippe Coimbra,
de 21 anos, esperava começar a
Faculdade de Economia na UFF
no segundo semestre, mas foi
surpreendido por um telefone-
ma no último dia 15: deveria se
apresentar à faculdade e come-
çar a assistir às aulas na noite se-
guinte, uma sexta-feira. Ele teve
apenas uma aula de macroecono-
mia, mas fez, na noite de ontem,
a primeira prova. A turma, com
um mês e meio de aulas, já fez
outros três testes da matéria.

“A UFRJ é a primeira opção de
todo mundo. Instituições como
UFFe Uerj fazem muitas reclassi-
ficaçõespor causa disso. Mas des-
sa vez a UFRJ demorou demais
para chamar e as aulas já tinham

começado há muito tempo. Não
passei pelo trote, não conheço as
pessoas da minha turma, não te-
nho nem para quem pedir a maté-
ria”, contou Coimbra.

O coordenador-geral do Vesti-
bular da UFF, Neliton Ventura,
explica que esse movimento de
alunos já era esperado. “Neste
ano o transtorno foi maior por-
que aconteceu com as aulas já ini-
ciadas. Isso ocorreu por um fato
alheio à vontade de todos, inclu-
sive da UFRJ. Todos os coorde-
nadores de curso foram avisados

de que receberiam novos alunos
e cada coordenação vai adotar
procedimentos para minimizar
os problemas para os estudan-
tes. Mas seria um crime ficarmos
com vagas ociosas”, afirmou.

Troca-troca. Na Uerj, a evasão
atingiu com mais força os cursos
de Medicina e História – foram
chamados 18 e 25 candidatos, res-
pectivamente em uma “reclassi-
ficação especial”. Os alunos ha-
viam perdido 29 dias de aulas. Já
a UniRio, prevendo o troca-tro-

ca, marcou o início do ano letivo
para 29 de março. Os últimos alu-
nos ingressaram no dia 16, mas
perderam apenas uma semana
de aula – a primeira foi dedicada
ao “acolhimento”.

Em alguns casos, o prejuízo
foi financeiro. A família de Ana
Carolina Maio Veiga, de 20 anos,
pagou cerca de R$ 3,6 mil entre
pré-matrícula e mensalidades
da Pontifícia Universidade Cató-
lica, para que a jovem estudasse
Direito. No início do mês, ela foi

chamada pe-

la UFRJ. “A PUC não estava nos
meus planos. Mas foi uma carta
na manga, caso eu não entrasse
em nenhuma outra faculdade”,
conta Ana Carolina.

Na UFRJ, ela não tevea primei-
ra semana de aula. “Simplesmen-
te porque só havia dez alunos na
sala. Toda a turma estava estu-
dando em outras universidades
e as pessoas foram chegando aos
poucos. Depois, com as reclassi-
ficações, ainda fui chamada pela
UFF e UniRio (Universidade Fede-
ral do Estado do Rio de Janeiro).”

OS
TROPEÇOS
DO ENEM

A Associação dos Professores
da Pontifícia Universidade Ca-
tólica de São Paulo (Apro-
puc) afirmou ontem, em
nota, que a reitoria e
a mantenedora da
universidade estão
cometendo um
“crime trabalhis-
ta”. Segundo a
Apropuc, a Funda-
ção São Paulo, mante-
nedora da PUC-SP, e a
reitoria publicam nesta sema-
na um termo de acordo para
“quitação total do passivo e a

liquidação da pendência que
envolve o não pagamento do

reajustes de 2005”, que traz a
proposta de pagamento

de 60% da dívida
mais 1% de reajuste

no salário. Segun-
do a nota, essa pro-
posta foi rejeitada
pelos docentes. A

polêmica vem desde
2005, quando não

houve pagamento do
reajuste salarial de 7,66%. Pro-

curada, a PUC-SP não quis se
manifestar sobre o assunto.

EFE
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Para o cientista britânico,
o resultado da chegada
de alienígenas à Terra
seria semelhante à
colonização da América

7,66%
SERIA O REAJUSTE
SALARIAL DE 2005
DOS PROFESSORES

DA PUC

Docentes da PUC-SP acusam reitoria
e mantenedora de ‘crime trabalhista’

Na tabela “O que diz o con-
sumidor”, publicada na edi-
ção de domingo à pág. A28,
os dados corretos sobre as
pessoas que estão atentas
aos ingredientes que com-
põem a refeição são: entre
os adolescentes, 33% sim e
67% não; entre os jovens
adultos, 66% sim e 34% não;
entre os adultos, 68% sim e
32% não; e entre os idosos,
67% sim e 33% não.

Surpresa. Felippe, aprovado na UFF, perdeu 45 dias de curso

Avaliação. Resultado tardio do vestibular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a 1ª opção da maioria dos candidatos, faz com
que aprovados abandonem cursos iniciados em outras instituições, esvaziem turmas e abram a vaga que ocupavam com 1 mês de aula
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