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8 de agosto
Atraso nos contratos
A três meses da realização do
Enem, o contrato com as em-
presas organizadoras ainda
não havia sido assinado.

12 de agosto
Problemas na licitação
A gráfica Plural, de onde o
exame vazou no ano passa-
do, é excluída da licitação.
A Justiça suspende o proces-
so e considera ilegal a desclas-
sificação. Atrasa a pré-im-
pressão do exame.

6 e 7 de novembro
Erros de impressão
No primeiro dia, os cabeça-
lhos dos gabaritos estão in-
vertidos. E, em parte do lote
da prova amarela, faltam
questões.

8 de novembro
Justiça suspende Enem
A juíza da 7.ª Vara Federal do
Ceará suspende o exame. Há
indícios de que o tema da re-
dação tenha vazado em Per-
nambuco. MEC recorre e
consegue revalidar o exame.

17 de novembro
Liminar obriga aplicação
de novo exame a todos
A Justiça Federal do
Ceará garante a todos os
candidatos que se sentirem
prejudicados no Enem o di-
reito de realizar a nova pro-
va. A decisão judicial foi pro-
ferida ontem.
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Reformulação da USP
privilegia cursos noturnos

Leia. Erros médicos matam
15 mil idosos por mês nos EUA

estadão.com.br/saude

Após polêmica na internet e en-
tre seus alunos, a Universidade
Presbiteriana Mackenzie reti-
rou do ar, anteontem, um mani-
festo contra o Projeto de Lei da
Câmara (PLC) 122/2006, que
pretende criminalizar a homofo-
bia. O texto religioso, assinado
pelo reverendo Augustus Nico-
demus Gomes Lopes, estava no
site para “servir de orientação à
comunidade acadêmica”.

O artigo dizia que a Igreja Pres-
biteriana é contra a lei “por en-
tender que ensinar e pregar con-
tra a prática do homossexualis-
mo não é homofobia”. Segundo
o texto, “tal lei interfere direta-

mente na liberdade e na missão
das igrejas de todas orientações
de falarem, pregarem e ensina-
rem sobre a conduta e o compor-
tamento ético de todos, inclusi-
ve dos homossexuais”.

Doutor em Hermenêutica e Es-
tudos Bíblicos pelo Seminário
Teológico de Westminster, na Fi-
ladélfia, EUA, o reverendo Lo-
pes é pastor auxiliar da Igreja
Presbiteriana de Santo Amaro e
exerce o cargo de chanceler do
Mackenzie, com a função de ze-
lar pelo cumprimento dos objeti-
vos do Instituto Presbiteriano
(entidade mantenedora) na uni-
versidade.

O Mackenzie não informou
por quanto tempo o texto contra
a lei anti-homofobia ficou no ar.

Em nota divulgada ontem, a
universidade afirma apenas que
o pronunciamento contra o PLC
é da igreja e data de 2007. “O Ma-
ckenzie se posiciona contra qual-

quer tipo de violência e discrimi-
nação feitas ao humano, como
também se posiciona contra
qualquer tentativa de se tolher a
liberdade de consciência e de ex-
pressão garantidas pela Consti-
tuição”, diz a nota.

Para a Associação Brasileira
de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais
(ABGLT), a publicação do texto

é “lamentável”. “No Brasil, só
conseguimos resolver a ques-
tão da discriminação racial
quando se aprovou uma lei cri-
minalizando o racismo. O que
queremos com a lei é a possibi-
lidade de punir quem come-
ter violência contra um GLBT
(gay, lésbica, bissexual e traves-
ti). E violência também pode
ser verbal”, afirmou Márcio
Marins, secretário da ABGLT.

O texto também desagra-
dou ao Diretório Central dos
Estudantes (DCE) do Ma-
ckenzie. Segundo o secretário-
geral, Gustavo Di Lorenzo, de
20 anos, o DCE considera
“um erro” do chanceler “colo-
car sua opinião como sendo a
da universidade”. “O manifes-
to é contrário ao que pensam
os alunos e professores do Ma-
ckenzie. O ambiente universi-
tário tem de ser aberto à diver-
sidade”, afirmou.

Alunos e pessoas de movi-
mentos pelos direitos dos ho-
mossexuais prometem fazer
um protesto em frente ao câm-
pus central do Mackenzie na
quarta-feira. / LUCIANA
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Mackenzie publica em site texto
que ataca lei anti-homofobia

Paraná teve o maior
registro de problemas
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Os estudantes que se senti-
rem prejudicados pelas falhas
na aplicação do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem)
poderão fazer nova prova. É o
que garante a liminar concedi-
da ontem pela juíza Karla de
Almeida Miranda Maia, da 7.ª
Vara Federal do Ceará.

De acordo com a decisão, os
prejudicados pela inversão da or-
dem do cabeçalho do cartão-res-
posta e pelos erros de impressão
e montagem no caderno de pro-
vas de cor amarela podem fazer
um novo exame. Para isso, basta
preencher um requerimento ad-
ministrativo no site do Enem.

“Cada estudante prejudicado
por essas falhas (...) merece ter
assegurado o direito subjetivo
de se submeter a uma segunda
prova, se assim o requerer junto
à organização do evento”, diz a
sentença, que atendeu solicita-
ção do Ministério Público Fede-
ral (MPF). A juíza ordenou que o
prazo para o requerimento fosse
estendido até as 23h59 do dia 26,
horário de Brasília. O prazo se
encerraria às 23h59 de amanhã.

A juíza considerou que o proto-
colo de simples requerimento,
no site do Inep, para que as ques-
tões de números 1 a 45 sejam cor-
rigidas como sendo da área de
ciências da natureza e suas tec-
nologias e as de números 46 a 90
como sendo de área de ciências
humanas e suas tecnologias, não
atende a situações peculiares.

“Conforme relatos de candida-
tos (...), eles foram orientados
pelos fiscais de sala a marcar os
cartões-respostas seguindo a or-
dem cronológica das questões e,
em seguida, quando já havia sido
iniciada a marcação do cartão-
resposta, foram orientados tar-
diamente a proceder de outra

maneira, ou seja, seguindo o títu-
lo da área de conhecimento”,
menciona a juíza. Segundo ela,
isso gerou uma distorção que
não se soluciona com a correção
invertida.

Com relação às provas amare-
las, Karla informou que o Inep
havia divulgado que analisaria,
caso a caso, se o aluno participa-
rá ou não do novo exame, funda-
mentando-se nas atas de sala.
“Não restam dúvidas de que os
alunos que receberam tais pro-
vas foram prejudicados (...). Não
há razão que justifique submeter

esses alunos a uma prévia tria-
gem, na qual se pretende avaliar
a incidência ou não de falha que
autorize ao candidato fazer nova
prova. Ainda mais quando esse
juízo de valor está calcado em
atas de salas redigidas por fiscais
cuja falta de preparo restou evi-
denciada”, comenta a juíza.

O MEC previa refazer a prova
para cerca de 3,3 mil prejudica-
dos e abriu a possibilidade de cor-
reção invertida àqueles que se
confundiram com a inversão dos
cabeçalhos. “O MEC não pode
criar duas categorias de prejudi-

cados. Quem se sentiu prejudica-
do pode pedir para fazer uma no-
va prova”, disse o procurador fe-
deral Oscar Costa Filho. O MPF
solicitou também que fosse veda-
do o uso do resultado do Enem
em lista unificada, da qual cons-
tem notas de exames anteriores.
Mas a juíza deu prazo de dez dias
para que o MPF apresente mais
detalhes e esclarecimentos.

A Advocacia-Geral da União
informa que vai recorrer. A AGU
entende que as providências do
MEC são as mais justas para asse-
gurar o direito dos prejudicados.

Repercussão. A decisão foi co-
memorada por Murilo Zavadina-
ck, de 19 anos. “Não fui orienta-
do pela fiscal sobre a necessida-
de de preencher uma ata e forma-
lizar a reclamação. Ela também
não quis trocar o meu caderno
de questões”, disse.

Fernanda Melo, de 17, ficou
tão nervosa com os erros no pri-
meiro dia de prova que não vol-
tou para a segunda etapa. “Não
registrei a reclamação, mas que-
ro ter o mesmo direito de refazer
a prova.” / COLABOROU MARIANA

LENHARO, JORNAL DA TARDE

Justiça garante direito a nova prova
a todos os prejudicados no Enem

Os problemas
do exame

MÁRCIO MARINS
SECRETÁRIO DA ABGLT
“É lamentável que uma
instituição de ensino tenha
uma posição tão atrasada.
As pessoas que continuam
nos chamando de doentes
mentais, pecadores e
endemoniados são responsáveis
por aquele indivíduo que puxa o
gatilho contra um homossexual.”

Crítica. Em São Paulo, estudantes fazem protesto em frente ao vão livre do Masp contra os problemas ocorridos neste ano

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

O Estado do Paraná concentra,
até agora, o maior número de ca-
sos de problemas notificados du-
rante a aplicação do Enem. An-
tes de a Justiça Federal do Ceará
conceder liminar determinando
que todos os alunos que se senti-

rem prejudicados poderão refa-
zer a prova, a checagem das atas
das salas orientaria o MEC a di-
mensionar a quantidade de pre-
judicados e a definir a data da no-
va avaliação.

“É um trabalho de garimpa-
gem, de sala por sala”, afirmou
ontem o ministro Fernando Ha-

ddad, ao falar à Comissão de Edu-
cação e Cultura da Câmara dos
Deputados. Mas, segundo ele, o
processamento das 128 mil atas
será rápido.

Haddad afirmou que, embora
a maioria das atas não revele
ocorrências, o trabalho está sen-
do feito com cautela, “para que
não escape nada”. De acordo
com o ministro, o novo Enem se-
rá custeado pela gráfica RR Don-
nelley, que assumiu a responsabi-
lidade por falhas na impressão.

Além do Paraná, foram infor-

mados problemas com alunos
em Sergipe, Distrito Federal, Per-
nambuco, Minas Gerais e Santa
Catarina. Haddad disse que não
há um número preliminar de pes-
soas que registraram problemas
nas atas, mas o governo mantém
a estimativa de que esse grupo
represente 0,1% dos cerca de 3,3
milhões de alunos que se subme-
teram à avaliação.

“O universo parece circunscri-
to. É, portanto, factível aplicar
agora em dezembro um novo
exame a esses estudantes, o que

permitirá ao MEC divulgar o re-
sultado no prazo combinado às
universidades”, afirmou Ha-
ddad. Se a liminar da Justiça Fe-
deral do Ceará for mantida, o nú-
mero de estudantes que farão a
nova prova pode mudar, assim
como a data da aplicação.

O consórcio Cespe/Cesgran-
rio, responsável pela aplicação
do Enem, é capaz de corrigir cer-
ca de 100 mil provas por dia, dis-
se o ministro. O MEC pretende
informar as notas de todos os
candidatos até 15 de janeiro.

Problemas. Durante a audiên-
cia da comissão, o ministro Ha-
ddad admitiu que o Enem sem-
pre enfrentou “problemas tópi-
cos”. Lembrou que, em outros
anos, mais de uma prova foi apli-
cada – como em 2009, quando
foram realizadas três diferentes
avaliações. Questionado pela im-
prensa se continuaria no cargo
no governo de Dilma Rousseff,
respondeu: “Qualquer resposta
a essa pergunta é deselegante
com a presidente. Eu não vou co-
meter essa indelicadeza.”

Isis Brum / JORNAL DA TARDE

Os cerca de 31 cursos noturnos
da Universidade de São Paulo
(USP) terão prioridade durante
o processo de reformulação da
graduação, anunciado neste ano
pelo reitor João Grandino Ro-
das. Juntos, esses cursos repre-
sentam 34% das vagas disponí-
veis na instituição – 3.642 de um
total de 10.622.

Esses cursos receberão mais
verbas em 2011 e serão os primei-
ros a ter as salas de aula reforma-
das, segundo a Pró-Reitoria de
Graduação. A USP avalia se vai
modificar a grade curricular das
carreiras ministradas à noite.

Todas essas medidas têm um
mesmo objetivo: conter a eva-
são. Segundo a pró-reitora da gra-
duação, Telma Zorn, as estatísti-
cas não estão consolidadas, mas
os “problemas com o noturno”
são velhos conhecidos.

Há seis anos, um estudo da Fa-
culdade de Educação, coordena-
do pelo professor Romualdo Por-
tela, detalhou as causas do aban-
dono. A evasão atingia, então,
20% dos ingressantes. A maioria
desistia no primeiro semestre e
frequentava as aulas à noite.

Desde 2004, havia a recomen-
dação para que a universidade re-
visasse os cursos ministrados à
noite. “O noturno precisa rece-
ber atenção especial”, defende
Portela. A maioria dos estudan-
tes desse período trabalha ou faz
a segunda graduação.

A reforma das salas é a primei-
ra medida adotada pela pró-rei-
toria. As demais também passa-
rão por obras e receberão equipa-
mentos, mas os cursos com au-
las à noite terão preferência. A
partir daí, a pró-reitora pretende
estimular a revisão curricular e
incentivar o uso de recursos tec-
nológicos, como a internet.
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Após polêmica, artigo
de reverendo foi retirado
da rede; estudantes da
universidade e grupos
GLTB prometem protesto

Educação. Os candidatos que quiserem refazer o exame terão de preencher um requerimento no site do Enem. O Ministério da
Educação previa aplicar a prova apenas aos estudantes que registraram problemas em ata, o que totalizaria cerca de 3,3 mil pessoas

● Direitos humanos
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