A22
%HermesFileInfo:A-22:20101117:

O ESTADO DE S. PAULO

QUARTA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2010

Vida

estadão.com.br
Leia. Fiocruz terá parque
para fármacos no Ceará
estadão.com.br/saude

/ AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE

Educação. Em audiência a comissão do Senado, ministro da Educação reconhece que magnitude do exame o torna vulnerável a
problemas e defende aplicação de outra prova no mesmo ano para dar nova chance de avaliação a alunos e reduzir possíveis falhas

Haddad vê falha no modelo do Enem e
sugere que nota seja válida por 2 anos
CELSO JUNIOR/AE

Rafael Moraes Moura/ BRASÍLIA

Após duas edições marcadas
por uma série de problemas –
vazamento da prova, falhas na
encadernação, cabeçalho trocado, batalhas jurídicas –,o ministro da Educação, Fernando
Haddad, defendeu ontem que
o Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) seja aplicado
mais de uma vez por ano e admitiu ampliar a validade da
prova para dois anos.
Os comentários foram feitos
durante audiência da Comissão
de Educação, Cultura e Esporte
do Senado Federal, que convidou Haddad para dar explicações sobre os equívocos da última edição do Enem.
“Asaídaadequadaejá planejada é que se realizem mais edições do Enem por ano. Isso vai
mitigar, se não a totalidade, a
quase totalidade dos problemas
que o Inep (Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira, responsável pela
organização da prova) enfrenta
com falhas às vezes humanas, às
vezes ocorrências que não estão
sob a sua responsabilidade”, disse.“É possíveledesejávelquehaja mais de uma edição por ano do
Enem.”
Na opinião do ministro, a aplicação de outra prova permitiria
que o estudante se inscrevesse e
fosse avaliado mais de uma vez –
além disso, os exames poderiam
ser diluídos em datas distantes
entre si. “Se ele (estudante) participa de uma (prova) e não se dá
bem, participa de outra. Em caso
de abstenção, tem no seu horizonte uma nova oportunidade.”
Nos EUA, disse, aplica-se o SAT
(equivalente ao Enem) sete vezes durante o ano.
Durante a audiência, o ministro também comentou a possibilidade de ampliar a validade do
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sos, a Teoria de Resposta ao
Item (TRI) permitiu a realização
de avaliações diferentes, mas
com o mesmo grau de dificuldade, observou o ministro.
Duranteaaudiênciacomossenadores, o ministro da Educação
admitiu que o Inep tem responsabilidadeemparte doserrosverificados no Enem 2010, como a
trocadocabeçalhono cartãoresposta da prova de sábado. “Que
houve erro, não tenho a menor
dúvida, e o Inep vai apurar. Houve um erro interno no Inep, e o
Inep está apurando”, disse Haddad.
Ele, no entanto, isentou o institutoderesponsabilidadenovazamento da prova, em 2009, e
nas falhas de impressão deste
ano – assumidas pela gráfica RR
Donnelley. “Em relação a esses
episódios não houve (erro do
Inep), embora tenha caído sobre
o Inep um desgaste que não devia ser dele.”
Licitação. Sobre a dispensa de

Sabatina. O ministro Fernando Haddad no Senado: ‘Nenhum sistema com a escala atual do Enem está imune a erros técnicos’
Enem.“Avalidade (hoje)édeum
ano, mas isso também pode ser
revisto. Nada impede que ao longo do processo nós atribuamos
ao Enem a validade de dois anos,
por exemplo. O aluno está desonerado de por dois anos refazer o
exame, a não ser que queira.”

Atas das salas de
aplicação passarão
por pente-fino
ção do Enem vão passar por um
pente-fino e ajudar o Ministério
da Educação (MEC) a definir

quem tem direito a uma nova prova, informou ontem o ministro
Fernando Haddad. O trabalho de
verificar as atas está sendo feito
pelo consórcio Cespe/Cesgranrio, que aplicou a prova.
“Se houver registro em ata que
faltou cartão para ser entregue
ao aluno ou alguma ocorrência
dessa natureza, será considera-

do”, disse. Questionado se apenas a prova de sábado seria reaplicada a um número de estudantes, Haddad respondeu que “possivelmente sim”. “Vamos verificar se houve prejuízo por alguma
ocorrência na prova de domingo.” Ele reafirmou que não haverá a possibilidade de o exame ser
reaplicado para todos os alunos.

energia durante a prova; em outrocaso, um caminhão tombou e
caiu numa vala, dificultando o
acessoaosmalotescomoscadernos. Os dois imprevistos teriam

sido contornados.
A própria edição 2009 do
Enem foi aplicada três vezes,
lembrou Haddad.
Além da prova original – re-

marcadaapósoepisódiodovazamento, revelado pelo Estado –,
o MEC reaplicou o exame para
vítimas de enchente no Espírito
Santo e presidiários. Nos três ca-

● As atas das salas de aplica-

Erros. Para Haddad, nenhum

sistema com a escala atual do
Enem está imune a erros técnicos – falhas humanas, “problemas da natureza” ou a combinação das duas coisas. Ele lembrou
episódios em que uma árvore,
derrubada por um raio, afetou a
rede elétrica de um município
mineiro, deixando alunos sem

licitação na contratação do consórcio Cespe/Cesgranrio, Haddad disse que não conhece “nenhum órgão público federal que
não se socorra do Cespe para fazer seus concursos, sempre com
dispensa de licitação”.
Uma das poucas vozes críticas a Haddad durante a audiência veio da senadora Marisa Serrano (PSDB-MS). “Por que o senhor demorou 48 horas para se
pronunciar,minimizouoproblemae nãoassumiu aresponsabilidade nem se dirigiu aos estudantes de imediato, nem pediu desculpas?”, questionou Marisa.
O ministro respondeu que em
momento nenhum minimizou o
direito de cada estudante inscrito.“Aocontrário, umúnicoestudante (prejudicado) tem direito
igual a todos os demais”, enfatizou Haddad.

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 nov. 2010, Primeiro Caderno, p. A22.

USP. Na última década, houve
um aumento de 40% das vagas,
comacriaçãode85cursos.OtextoaprovadopeloC.O. em setembro afirmava que o processo
“não pode continuar no mesmo
ritmo que vem acontecendo”,
sendo“necessário avaliarasituação atual da graduação da USP”.
O orçamento previsto da USP
para 2011 é de R$ 3,598 bilhões,
20,77%amaisdoque oorçamento inicial de 2010. As três universidades estaduais paulistas –
USP, Unicamp e Unesp – dividem 9,57% do ICMS arrecadado
no Estado de São Paulo.
Ainda não estão definidos os
valoresexatos queserãodestinados às graduações diurnas e no-

turnas. Todos os cursos noturnos,de todas asunidades da USP
– incluindo os câmpus do interior – receberão essa nova porcentagem do orçamento.
“É uma alteração no peso relativo das disciplinas dos cursos
noturnos”, explica o professor
Joaquim Engler, presidente da
ComissãodeOrçamentoePatrimônio da USP. “Esse dinheiro
deve ser aplicado para qualquer
despesaque aunidadeque oferece cursos noturnos tiver, como
infraestrutura e pessoal, já que
existeanecessidadedeprofissionais que trabalhem em horários
extraordinários.”
Para Engler, o aumento do repasse para as graduações do período da noite demonstra uma
atitude realista da universidade.
“É uma posição correta da instituição, que tem, entre suas obrigações, oferecer cursos com as
condições de infraestrutura necessárias para o aprendizado”,

afirma. “A meta da USP sempre
foi ter os cursos noturnos com o
mesmo nível dos diurnos.”
Na mesma direção do aumentodeverbasparamelhorarasgraduações noturnas, o C.O. elevou, também para 2011, o valor
repassadoàmanutençãodasunidades da USP. Até este ano, a dotação para manutenção predial
era de R$ 10 por m². Para o ano

Mais professores. O C.O. tambémaprovouontem,semnenhuma abstenção e também por ampla maioria, a criação de mais
2.655 cargos para professores
doutores na universidade.
A medida deve ser publicada
em breve no Diário Oficial do Estado e encaminhada à Assembleia Legislativa. Se aprovada, é
a Assembleia quem deve criar os
postos – a USP não tem autonomia para criar cargos.
Como ainda precisa ser aprovada, ainda não há previsão de
quando esses cargos serão criados.Segundo a reitoriada USP, o
número de 2.665 é uma projeção
para os próximos anos e atendea
um levantamento feito pela universidade sobre a demanda por
docentes com a intenção de repor o número de professores
aposentados.
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Hospital do Fundão, no Rio, é
interditado para implosão parcial

Nave japonesa captura
poeira de asteroide

Vaticano transmitirá
missas em alta definição

Campanha oferece teste
de HIV até dezembro

Benfluorex pode ter
matado 500 na França

Uma nave japonesa conseguiu
pelaprimeiravezcapturarapoeira de um asteroide. Segundo a
agência espacial japonesa, Jaxa,
as amostras coletadas pela sonda Hayabusa vieram do asteroideItokawaesuaanálisepodetrazer informações sobre a origem
e composição do Sistema Solar.
Lançada em 2003, a sonda permaneceu sete anos no espaço e
retornouàTerraemjunhopassado. É a quarta vez que amostras
espaciais são trazidas para a Terra: além do asteroide, já foram
coletados materiais da Lua, de
um cometa e do Sol. /AP

OVaticanocomprouumaunida- TestesdeHIV gratuitoscomeçade móvel de US$ 6 milhões para ram a ser feitos ontem em todo o
transmitirasmissasdopapaBen- Estado de São Paulo e serão ofeto XVI em alta definição. Serecidos até 1.º de dezembro,
gundo Federico LombarDia Mundial de Combadi,porta-vozdoVaticate à Aids. Promovido
no, o equipamento,
pelaSecretariaEstaquepode seradaptadual de Saúde, o
MILHÃO FOI O
do para produções
mutirão de testes é
DESCONTO DADO
em 3D, é uma tentaparte da campanha
PELA SONY AO
tiva da Santa Sé de
“Fique Sabendo”,
VATICANO
acompanhar os avanqueincentivaodiagços tecnológicos. A exnóstico precoce da inpectativaédequeosevenfecção pelo HIV. Até o
tos natalinos deste ano já posdia 1.º de dezembro deverão
sam ser transmitidos através da ser feitos 120 mil exames, em
nova unidade. /AP
mais de 460 municípios.

USP: cursos noturnos terão
50% a mais de verba que diurnos
Conselho Universitário
aprovou orçamento para
2011, que terá ainda de
passar pela Assembleia
Legislativa de São Paulo
Mariana Mandelli

A Universidade de São Paulo
(USP)vaidestinaraoscursosnoturnos 50% a mais da verba que
os cursos diurnos receberem em
2011.A medidafazparte dasdiretrizes orçamentárias da instituição para o ano que vem e foram
aprovadas ontem, com ampla
maioria, em reunião do Conselho Universitário (C.O.).

Duranteummês, oHospitalUniversitário Clementino Fraga Filho,daUFRJ,naIlhadoGovernador, no Rio, ficará interditado ao
público,para quemetade doprédio seja implodido. Referência
em cirurgias de alta complexidade, como transplantes e operaçõescardíacas,aalaqueserá destruída começou a ser construída
em 1950 e nunca foi concluída. A

Nos últimos anos, os cursos
noturnos já vinham recebendo
mais verba do que os ministrados durante o dia, mas o porcentual, até agora, era de 35% a mais.
As novas metas no orçamento
dão continuidade à política de
avaliação dos cursos de graduação implementada pela reitoria
e pela pró-reitoria de graduação.
Em setembro, o C.O. aprovou
um documento que apresentava
diretrizes para a criação de novos cursos e sugeria, entre outras medidas, a discussão sobre
oscursosdebaixademandaebaixo impacto social e maior atenção aos cursos noturnos.
Tais medidas foram anunciadas por causa da expansão da

interdição representa menos
400 leitos no Estado. Ao todo,
110 mil metros quadrados de
construçãoruirão aocusto de R$
12,8 milhões, financiados pelo
MinistériodaEducação.Aimplosão está marcada para dia 19 do
mês que vem.
O presidente do Sindicato dos
Médicos, Jorge Darze, disse que
o sistema fluminense será afetado pela interdição. “O sistema
não comporta o fechamento de
uma unidade nem por um dia sequer. Qualquer hospital que fecha causa sérios transtornos.”

● Futuro

2.655

novas vagas para professores
doutores foram aprovadas. Para
serem criadas, elas dependem da
Assembleia Legislativa

R$ 3,598 bi

é o orçamento previsto pela USP
para ser aplicado, em toda a universidade, no ano que vem

US$ 1,3

que vem, a verba duplicou: serão
R$ 20 por m².

Autoridades desaúdeda França anunciaram ontem que a droga benfluorex, usada contra diabete e para emagrecimento, pode estar relacionada à morte de
500 pessoas ao longo dos 33 anos
em que foi comercializada. A
agência do governo responsável
pela aprovação de medicamentos aconselhou aos pacientes
que usaram a droga entre 2006 e
2009 a fazer exames clínicos. O
benfluorex, que era comercializado sob o nome de Mediator, já
foibanidodomercado.Olaboratório Servier, que produz a droga, refutou os óbitos. /AP

