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PONTOS-CHAVE

ENEM

● Ingresso

CADERNO 2 CHINA

5,8 milhões

Defensoria Pública quer
novo exame para todos

de estudantes cursam hoje
o ensino superior brasileiro.
Em 1998, havia aproximadamente
2,1 milhões de universitários.

O termo cloud computing,
ou computação em nuvem,
significa dizer que o processa-
mento de dados passa a ser
feito em rede e não na pró-
pria máquina. Dessa forma,
dados e aplicativos são arma-
zenados em servidores e aces-
sados à distância, a partir de
qualquer computador. Entre
as principais vantagens estão
o aumento na segurança e da
eficiência e a redução de cus-
tos. No entanto, usuários ain-
da temem a violação da priva-
cidade com modelo.

ESPAÇO

O comediante Francisco Anísio
Paula Filho, o Chico Anysio, de
79 anos, foi internado anteon-
tem no Hospital Samaritano, em
Botafogo, zona sul do Rio, com
falta de ar e dor no peito. Segun-
do o hospital, foi constatada obs-
trução de uma das coronárias e o
paciente foi submetido a uma an-
gioplastia. Em seguida, retornou
à Unidade Intermediária.

Ontem, Anysio apresentou no-
vo quadro de descompensação
do coração, diagnosticado como
tamponamento cardíaco (acú-
mulo de líquido no pericárdio).

Uma drenagem foi feita.
De acordo com o boletim hos-

pitalar, seu quadro de saúde é es-
tável, mas inspira cuidados. Não
há previsão de alta. Em agosto, o
humorista foi internado no mes-
mo hospital com hemorragia di-
gestiva.

País anuncia intenção
de privatizar hospitais

● Expansão
Na década de 1990 houve
uma grande expansão do
ensino superior privado no País,
estimulada por mudança na
legislação. Muitas instituições
cresceram sem planejamento.

Luciana Alvarez

O reitor da Universidade de São
Paulo (USP), João Grandino Ro-
das, aprovou a implementação
de dois projetos de infraestrutu-
ra no câmpus, um na área de in-
formática e outro na esportiva,
no valor total de R$ 28 milhões.

O projeto de informática pre-
tende estabelecer o Cloud Com-
puting (computação em nuvem)
na universidade, a um custo de
R$ 24 milhões em quatro anos. O
segundo vai melhorar o centro

esportivo da USP para propor-
cionar que atletas olímpicos
usem a universidade em seus
treinamentos para os jogos de
2016. O investimento será de R$
4 milhões.

Segundo o reitor, as iniciati-
vas farão a USP se destacar ainda
mais no cenário nacional e mun-
dial. “Em dois anos, eles farão
uma diferença muito grande. Pa-
ra poder crescer, a universidade

tem de preparar sua base. E in-
fraestrutura não é só prédios”,
afirmou Rodas.

“Toda pesquisa de ponta hoje
tem uma ligação internacional,
por isso é fundamental que a
USP tenha como base uma rede
tecnológica adequada. Na gra-
duação, o desejo é que se aumen-
te sensivelmente o uso de recur-
sos tecnológicos.”

A adesão à chamada “nuvem”
da USP será opcional para os pes-
quisadores. Isso porque a univer-
sidade passa a ser a responsável
pela configuração e manutenção
dos equipamentos que fizerem
parte da nuvem, assim como pro-
verá a estrutura física – rede elé-
trica e ar-condicionado adequa-
dos, por exemplo.

Atualmente, cada equipamen-
to é de uso exclusivo, e permane-

ce ocioso parte do tempo.
Quando a implantação da re-

de estiver terminada, cada pes-
quisador terá um terabyte para
armazenar dados. A nuvem da
USP vai abarcar também os câm-
pus do interior.

Olimpíadas. O projeto esporti-
vo pretende aproveitar a mobili-
zação causada pela realização
dos jogos olímpicos do Brasil pa-
ra incentivar a prática esportiva
e dar apoio a equipes olímpicas.
“Está na hora da USP começar
um movimento de incentivo aos
esportes”, afirmou Rodas.

O centro poliesportivo da cida-
de universitária, construído na
década de 50, vai passar por uma
reforma, para ser modernizado.
Para a raia de remo, considerada
umas das melhores do País, estu-
da-se a possibilidade de uma alte-
ração nas extremidades para per-
mitir que os barcos façam a volta
sem serem retirados da água.

Nasa adia missão da
Discovery para 2011
O último voo do ônibus espacial
Discovery foi adiado para o dia 3
de fevereiro, por causa de racha-

duras no tanque de combustí-
vel, surgidas após uma

tentativa de decola-
gem no mês passa-

do. A nave perma-
nece no ponto de
decolagem, carre-

gadade equipamen-
tos destinados à Es-

tação Espacial Inter-
nacional. O atraso tam-

bém empurra a data de lança-
mento da Endeavour para abril
de 2011. / AP

Internado no Rio com dores no peito,
Chico Anysio é submetido a angioplastia

O governo chinês anunciou que
quer encorajar investimentos
privados, incluindo de estrangei-
ros, em clínicas e hospitais. O
Conselho de Estado chi-
nês também pretende
privatizar hospitais
do governo. “Isso ex-
pandirá a oferta de
serviços e satisfará
as necessidades mé-
dicas”, diz o texto do
conselho, publicado
no site do governo. O país
também vai diminuir os limites
de investimentos por parte de es-
trangeiros no setor. / REUTERS

USP investe R$ 28 milhões em infraestrutura

TECNOLOGIA
Avião não tripulado
pousa após 7 meses

● Crise
Faltou profissionalismo na ges-
tão de muitas instituições, que
se endividaram e reduziram pre-
ços para disputar alunos. Com
vagas sobrando, muitas fecha-
ram ou foram vendidas.

● Fusões
A abertura de capital das
grandes instituições educacio-
nais e a entrada de capital
estrangeiro na área levaram a
uma série de fusões e aquisi-
ções no setor nos últimos anos.

JOSE PATRICIO/AE-5.12.2009

HÉLVIO ROMERO/AE–6/4/2010

PARA ENTENDER

CÉLIO MESSIAS–23/2/2010

Financiamento
a faculdades pagas
está estagnado
Motivo é o conjunto de exigências do Ministério da Educação
para a liberação do dinheiro – R$ 1 bilhão, no total – do BNDES

Um avião espacial da Força Aé-
rea dos Estados Unidos retor-
nou à Terra ontem, após passar 7
meses em órbita, em uma mis-
são confidencial. A aeronave mo-
delo X-37B, que não leva pilotos,
havia sido lançada em 22 de
abril, por um foguete Atlas 5, de
Cabo Canaveral, na Flórida, e
pousou em uma base da Força
Aérea na Califórnia. Também co-
nhecido como Veículo de Teste
Orbital, a nave, fabricada pela
Boeing, era originalmente um
projeto da Nasa, a agência espa-
cial americana, antes de ser assu-
mida pelos militares. / AP

Mariana Mandelli

Lançado há pouco mais de um
ano pelo governo federal, o
programa que concede linhas
de financiamento do Banco
Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social (BNDES)
para instituições particulares
de ensino superior está para-
do. Isso porque nenhuma fa-
culdade conseguiu cumprir os
requisitos fixados pelo Minis-
tério da Educação (MEC) pa-
ra ter acesso ao dinheiro
– um total de R$ 1 bilhão.

Segundo o MEC, apenas oito
instituições pleitearam a verba,
mas não foram aprovadas. De
acordo com o Sindicato das Enti-
dades Mantenedoras de Estabe-
lecimentos de Ensino Superior
no Estado de São Paulo (Se-
mesp), somente 30% das 2.243
faculdades e universidades parti-
culares de todo o País se enqua-
dram nos critérios.

A parceria entre o MEC e o BN-
DES foi lançada em agosto de
2009 e se chama Programa de
Melhoria do Ensino das Institui-
ções de Educação Superior. En-
tre os pré-requisitos para conse-
guir a verba, o desempenho da
instituição é determinante: ela
deve ter pelo menos 70% dos cur-
sos de graduação com conceito
de curso igual ou superior a 3 so-
bre o total avaliado; ter o Concei-
to Institucional (CI) igual ou
maior que 3 e um mínimo de
60% dos curso reconhecidos.

Também deve apresentar um

projeto de apoio, conforme nor-
mas do BNDES; mostrar um pro-
jeto institucional aprovado pelo
MEC; aderir ao último processo
do Fundo de Financiamento ao
Estudante do Ensino Superior
(Fies); e estar no Programa Uni-
versidade Para Todos (ProUni).

O BNDES diz que não recebeu
nenhum projeto do MEC, a
quem compete atentar
para a adequação
dos projetos aos
p r é - r e q u i s i t o s
do programa.

A justificativa

do MEC para a estagnação da ver-
ba é que talvez nenhuma institui-
ção tenha se interessado quando
percebeu que precisava ter Índi-
ce Geral de Cursos da Institui-
ção 3 ou apresentar um projeto
para receber o dinheiro. A pasta
diz que os critérios são rígidos e
não devem ser modificados por-
que o dinheiro é público.

Em março, o Semesp encami-
nhou um ofício ao MEC sobre o
assunto. O documento solicita-
va uma mudança urgente nos cri-
térios do programa para a con-
cessão da linha de crédito. O sin-
dicato afirma que só recebeu res-
posta no fim de julho, mês em
que a Coordenação-Geral de Pro-
jetos Especiais para a Graduação
afirmava que ainda não tinha
uma definição sobre o tema.

Investimentos. Especialistas e
representantes do setor são a fa-
vor de uma flexibilização da lista
de critérios do MEC. Para o Se-
mesp, a prioridade do BNDES
não é a educação. “É só vermos o
relatório sobre os desembolsos
do sistema BNDES, por setor, de
2000 a 2009. O setor de bebidas
recebeu muito mais que o de edu-
cação”, diz Rodrigo Capelato, di-
retor executivo do Semesp.

Para ele, a política do ministé-
rio não é promover a melhoria da
educação junto com a iniciativa
privada. “A prioridade é expan-
dir vagas em universidades públi-
cas. Só que essas instituições são
extremamente elitizadas.”

A Associação Brasileira de
Mantenedoras do Ensino Supe-
rior (Abmes) tem posição seme-
lhante à do Semesp. “Esse é um
assunto parado, que não prospe-
rou”, afirma Gabriel Mario Rodri-
gues, presidente da associação e
reitor da Universidade Anhembi
Morumbi. “Se a instituição parti-

cular pede dinheiro é porque pre-
cisa de ajuda ou quer melhorar a
qualidade. Por isso, não deveria
haver restrição”, afirma. “É por
isso que as faculdades e universi-
dades não concordam com esses
critérios que o MEC impôs.”

Compromisso. Para Antonio
Carlos Araujo, consultor de pla-
nejamento estratégico da Trevi-
san Escola de Negócios, a linha
de crédito do MEC é muito boa e
os critérios são rígidos porque o
MEC quer ter certeza do com-
promisso das instituições com o

investimento. “As exigências
são importantes e fazem senti-
do.” Porém, Araujo afirma que o
MEC deveria dar mais tempo pa-
ra as faculdades que não aten-
dem às exigências melhorarem.
“Deveria haver uma flexibiliza-
ção, especialmente da carência,
para o cumprimento desses cri-
térios”, afirma. “O Estado não
consegue oferecer ensino supe-
rior público para todos, e a for-
mação de novos profissionais pa-
ra atender as demandas do País
está estritamente ligada à conso-
lidação do sistema particular.”

A Defensoria Pública da União
(DPU) em Minas Gerais ajuizou
ação civil pública com pedido de
liminar para que o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) se-
ja reaplicado a todos os candida-
tos. A DPU quer que os alunos
que receberam a folha de respos-
tas com erro participem da rea-
plicação, em 15 de dezembro. O
MEC definiu que apenas os estu-
dantes prejudicados pelos erros
de impressão no caderno amare-
los terão direito a refazer a avalia-
ção. O levantamento desse gru-
po está sendo feito por meio dos
registros das atas das salas.

R$ 24 bilhões
foi quanto o ensino superior
privado faturou no ano passado
em todo o País

R$ 1 bilhão
é a renda indireta gerada por
ano pelo setor

85%
dos empregados com
pós-graduação são formados
por instituições particulares

60%
dos empregados são promovidos
ao concluírem um curso de
ensino superior em uma
instituição particular

22 mil
QUILOS É

A CARGA QUE
A DISCOVERY

SUPORTA

Rede aumenta
eficiência das
máquinas

Requisito. Para pleitear recursos do BNDES, instituições precisam ter cursos bem avaliados

Avanços. Projeto de informática custará R$ 24 milhões

Projeto de informática
vai criar uma grande
rede para conectar
todos os computadores
da universidade

● Ensino superior particular

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 jun. 2010, Primeiro Caderno, p. A24.




