
SAÚDE PÚBLICA
Irregularidades matam
bebês no Amapá
Investigação sobre as mortes de
cerca de 200 recém-nascidos
desde o ano passado na única
maternidade pública do Amapá
detectou pelo menos 35 irregula-
ridades no local, entre elas falta
de leitos e de equipamentos. O
Ministério Público Federal, o
Ministério Público Estadual do
Amapá e OAB-AP devem ingres-
sar até sexta-feira com ação pa-
ra indenizar as mães. “É indig-
no. Em depoimento, uma mu-
lher disse que foi tratada de for-
ma humilhante e como um ani-
mal”, disse o promotor Marcelo
Moreira, do MPE-AP. A diretora

clínica da maternidade, Nice da
Silva, tentou dividir a culpa
com as mães, alegando que elas
não faziam o pré-natal.

SOCIEDADE
‘Beijaço’ na USP
ocorre no dia 20
Um texto homofóbico
na publicação O Parasi-
ta, produzido por alu-
nos do curso de Farmá-
cia da USP, gerou pro-
testo realizado ontem
em frente à faculda-
de (foto). O diretório
acadêmico e o grupo
de discussão sobre
diversidade sexual
da universidade con-

vocaram o protesto. Para o dia
20 está previsto um beijaço gay.

ESTADOS UNIDOS
Pastores luteranos
gays são readmitidos
Um casal de pastores da maior
congregação luterana dos Esta-

dos Unidos te-
ve sua reinte-
gração anuncia-
da ontem, oito
meses após
uma votação
permitir a pre-
sença de ho-
mossexuais em
relacionamen-
tos monogâmi-
cos no clero.

“Acho que a igreja viu os dons e
as habilidades de gays, lésbicas,
bissexuais e transgêneros”, afir-
mou um readmitidos, o reveren-
do Bradley Schmeling.

DENGUE
Ribeirão Preto já tem
5 mortes neste ano
A Secretaria Municipal da Saú-
de de Ribeirão Preto confirmou
mais duas mortes por dengue.
Ambas, de homens, ocorreram
no final de semana. As vítimas
tinham 54 (quadro de cirrose
hepática e dengue, morreu com
pneumonia) e 84 anos (tinha
pneumonia). A cidade computa
neste ano cinco mortes de pes-
soas e 14.258 casos.

O governo Lula criou em cin-
co anos 15 instituições fede-
rais e mais de cem câmpus
no interior do País por meio
do programa Reuni, do MEC.
O objetivo de elevar a oferta
de vagas foi cumprido: elas
passaram de 121 mil em 2003
para 169 mil em 2008. Mas,
na velocidade em que foi fei-
ta, a expansão transformou
municípios em canteiros de
obras, com aulas em prédios
improvisados e sem infraes-
trutura, conforme mostrou o
Estado em fevereiro.

Funcionários grevistas da USP
serão multados se houver tumulto
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Leia. Micróbio descoberto pode

ser a menor forma de vida

✽ Análise
Roberto Leal Lobo e Silva Filho
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PARA LEMBRAR

AConstituição de 1988 garantiu às
universidades a autonomia como
contrapartida à maturidade que
elas deveriam demonstrar por meio

da integração de atividades de ensino, pesqui-
sa e extensão, conduzidas por um corpo do-
cente capacitado. E a Lei de Diretrizes e Ba-
ses estabeleceu que uma universidade deve-
ria ter ao menos 1/3 de professores em regime
de tempo integral, 1/3 de mestres ou doutores
e uma pesquisa científica institucionalizada.

Porém, a pesquisa científica não se dá so-
mente em função da titulação do professor
ou das exigências legais. É preciso que ele
trabalhe em um ambiente propício, que pos-
sa interagir com colegas bem formados, parti-
cipe de congressos científicos, tenha infraes-
trutura adequada e informação científica e
seja estimulado e cobrado a realizar pesqui-
sas competitivas. Por isso, tão importante
quanto a titulação são as condições para a
pesquisa e sua efetividade, que leve ao desen-
volvimento econômico e à inovação. Para is-
so, é preciso que o governo federal e os Esta-
dos, principalmente os do Norte e Nordeste,
invistam ainda mais em ciência e tecnologia.

✽

É PRESIDENTE DO INSTITUTO LOBO E EX-REITOR

DA USP E DA UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES
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A 48.ª Assembleia-Geral dos
Bispos, que começou ontem em
Brasília, incluiu na pauta da reu-
nião a questão da pedofi-
lia ou abusos sexuais
praticados por mem-
bros do clero contra
menores de idade.
Os bispos publica-
rão uma nota oficial
sobre a pedofilia,
após debater o assun-
to nos próximos dias. O
plenário da assembleia
aprovou a inclusão do tema na
pauta ontem, mas não determi-

nou como e quando ele será tra-
tado. Provavelmente, a discus-
são será reservada, sem a pre-

sença de jornalistas.
O núncio apostóli-

co no Brasil, d. Lo-
renzo Baldisseri,
encorajou o episco-
pado a debater a
pedofilia, ao levan-

tar a questão, na
homilia que fez, pela

manhã, na missa de
abertura. “Estamos cien-

tes de que é tempo de purifica-
ção e de penitência”, disse.

estadão.com.br/ciencia

Vagas dobram,
mas ainda falta
infraestrutura

Mais uma. Universidade Federal do ABC, em Santo André (SP), foi uma das criadas nos últimos anos pelo governo Lula

Luciana Alvarez

A expansão das universidades
públicas promovida pelo go-
verno federal aprofundou um
antigo problema das institui-
ções: a dificuldade de se con-
tratar professores com douto-
rado. A carência é maior nas
Regiões Norte e Centro-Oes-
te. Apenas neste ano, as fede-
rais de Rondônia (Unir), Pará
(UFPA) e Amazonas (Ufam) ti-
veram de reabrir concursos
públicos para docentes por fal-
ta de inscritos qualificados.

Não há dados nacionais sobre
o tamanho do déficit de douto-
res e mestres, mas, para suprir a
demanda, a Associação Nacio-
nal dos Dirigentes das Institui-
ções Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes) lançou em dezem-
bro de 2008 um plano de estímu-
lo a novos programas de pós-gra-
duação. Uma comissão com re-
presentantes dos Ministérios da
Educação, do Desenvolvimento
e da Ciência e Tecnologia foi for-
mada em julho de 2009 para im-
plantar o Programa de Apoio à
Pós-Graduação (PAPG), mas,
até agora, poucas ações concre-
tas foram tomadas.

“Por causa do Reuni (progra-
ma do governo federal de expan-
são das universidades, lançado em
2003) foram abertas entre 10
mil e 12 mil vagas para professo-
res. E nós queremos que todos
sejam doutores”, afirmou Ana
Deyse Dorea, vice-presidente da
Andifes. “O País não estava pre-

parado e, em especial, os câm-
pus localizados no interior têm
enfrentado dificuldades para
preencher todas as vagas com
doutores.”

De acordo com a Andifes, o PA-
PG vai começar pelas Regiões
Norte e Centro-Oeste, áreas ma-
peadas como as de maior carên-
cia de docentes com títulos.
“Eles precisam formar seus pró-
prios quadros, porque lá tam-
bém é mais difícil fixar os profis-
sionais”, diz Ana Deyse. Um dos
principais objetivos da iniciativa
é diminuir as diferenças regio-
nais nos programas de pós-gra-
duação.

A entidade informou que o
programa deve ser iniciado ain-
da este ano, em parte com recur-
sos do MEC. Mas a Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes/MEC)
afirma que o programa ainda
não existe efetivamente; que é
uma proposta em construção. A
única iniciativa de suporte ao PA-
PG foi a liberação de recursos no
projeto Pró-Equipamentos, em
agosto de 2009, para montagem
de laboratórios.

Concorrência. Para universida-
des da Região Norte, a dificulda-
de na contratação de doutores
piorou com a grande oferta de
vagas em outras partes do País.
“A gente enfrenta uma concor-
rência desleal. Como as condi-
ções trabalhistas (como salário)
são iguais no Brasil inteiro e não
existe uma política que dê um di-
ferencial mais sedutor ao Norte,
aqui nunca é a primeira opção”,
afirmou o pró-reitor de gestão
da Ufam, Albertino Carvalho,

O maior desafio, diz Carvalho,
é preencher as vagas nos câmpus
mais afastados da capital. Com o
Reuni, a Ufam abriu cinco novos
câmpus – o mais próximo da se-
de fica a 720 km de Manaus. “Te-
mos um polo em Benjamin Cons-
tant, cidade de 20 mil habitantes
na fronteira com Colômbia e Pe-
ru, com pouca infraestrutura e
sem acesso aéreo. É difícil um
doutor querer morar numa cida-
de assim.”

O pró-reitor de pesquisa e ex-
tensão da UFPA, Emmanuel
Tourinho, ressalta que atrair
doutores é crucial para melhorar
a qualidade da graduação, mas
também para avançar nos cur-
sos de pós-graduação e fazer de-
senvolver o País.

“Para melhorar nosso atrativo
precisamos de recursos extras e
de uma política de médio e longo

prazo”, diz. “Isso depende de
uma decisão política: o País quer
ou não criar condições para ter-
mos doutores capazes de apro-
veitar o potencial da região ama-
zônica?”, questiona.

A falta de doutores também é
uma realidade das novas univer-

sidades federais, como a Rural
do Semiárido (Ufersa/RN), cria-
da em 2005, onde alguns editais
tiveram de ser reabertos até
duas vezes. “Na área de matemá-
tica foi difícil preencher as va-
gas”, disse o pró-reitor de gra-
duação, José Arimatéa de Matos.

Expansão de universidades federais
amplia déficit de professores qualificados

A importância
da pesquisa
científica

estadão.com.br

RELIGIÃO

● Parceria
O programa da
Andifes prevê
também parce-
rias entre uni-
versidades e o
setor produti-
vo para aumen-
tar a oferta de
pós-gradua-
ção. No dia 19
de abril, o te-
ma foi discuti-
do com a Petro-
brás.

A reitoria da Universidade de
São Paulo (USP) divulgou on-
tem que conseguiu na Justiça
uma liminar para aplicar multa

de R$ 1 mil por dia aos funcioná-
rios grevistas da instituição, ca-
so haja tumultos como piquetes,
bloqueios de acessos e invasões

de prédios. O início da paralisa-
ção está marcado para hoje, a par-
tir das 6 horas.

A decisão da juíza Celina Kiyo-
mi Toyoshima, da 1.ª Vara da Fa-
zenda Pública de São Paulo, vale
para todos os câmpus da univer-
sidade. A reitoria também infor-
mou que não pagará aos grevis-

tas os dias não trabalhados.
A greve foi anunciada pelo Sin-

dicato dos Trabalhadores da
USP (Sintusp) no dia 29 de abril.
Segundo o sindicato, a paralisa-
ção será por tempo indetermina-
do. A categoria quer uma reposi-
ção salarial de 16% e incorpora-
ção de R$ 200 ao salário-base.

Outro ponto da lista de reivindi-
cações é a extensão para todos
os servidores das universidades
estaduais paulistas do reajuste
de 6% concedido apenas aos pro-
fessores.

Reunião. O Conselho de Reito-
res das Universidades Estaduais

Paulistas (Cruesp) divulgou on-
tem uma nota informando que a
primeira reunião sobre a pauta
dos sindicatos está marcada pa-
ra amanhã e, portanto, “estra-
nha as manifestações antecipa-
das de greve”. No entanto, a rei-
toria da USP reitera respeitar o
direito à greve.

CNBB inclui tema da pedofilia no clero
em sua Assembleia-Geral dos Bispos

Ensino superior. Problema é maior nas Regiões Norte e Centro-Oeste. Neste ano, universidades de Rondônia, Pará e Amazonas
reabriram concursos por falta de candidatos com doutorado. Desde 2003, ampliação das instituições provocou criação de 12 mil vagas
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13
DE MAIO É O
DIA EM QUE
TERMINA A

ASSEMBLEIA
DA CNBB
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Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 5 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A14.




