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Mariana Mandelli

P ara se sentirem mais
seguros na hora de le-
var o tão esperado – e
temido – trote, mui-

tos calouros da Universidade
de São Paulo (USP) levaram
os pais para participar do pri-
meiro dia de matrícula, que
ocorreu ontem.

A presença da família tor-
nou ainda mais divertidos os
banhos de farinha, ovos, tinta
e leite condensado.

Na lateral da arena onde
ocorreu o trote da Escola Poli-
técnica, foi erguida a “barraca
dos pais”, onde as famílias po-
diam assistir a tudo. “Não es-
perava uma recepção tão orga-
nizada. A gente tem tanto me-
do do trote, mas me deram até
água”, disse Virgínia Kurato-
mi, de 54 anos, mãe de Ra-
phael, de 17, calouro de Enge-
nharia Mecânica.

O calor de 34˚C serviu co-
mo desculpa para os “bixos”

rolarem na lama e usarem as du-
chas instaladas para o evento,
que também contou com fute-
bol de sabão e tobogã.

Só participou dos trotes da Po-
li quem quis. O mesmo ocorreu
em outras unidades, como a Fa-
culdade de Faculdade de Econo-
mia, Administração e Contabili-
dade (FEA). Depois da matrícu-
la, os calouros podiam optar por
ir embora ou passar pelo trote.
Quem escolheu a última opção
foi pintado com tinta e levou ba-

nho de mangueira. Alguns fo-
ram enrolados com fita adesi-
va e barbante. Outros tiveram
de se abaixar para os vetera-
nos passarem por cima.

No entanto, ninguém se
sentiu humilhado. “É tudo
muito saudável”, disse Tania
Mardegan, de 57 anos, mãe de
Ivan, de 22, aprovado em Eco-
nomia. “Fui muito bem acolhi-
do, só fiz o que quis”, diz ele.

O sentimento geral entre
pais e novos alunos era de or-
gulho por entrar na USP. “Es-
tou muito feliz”, disse Cinthia
Neri, de 19 anos.

Cerveja. Apesar de proibido
pela USP, o consumo de bebi-
das alcoólicas foi flagrado di-
versas vezes pela reportagem,
em diferentes unidades. Em
algumas, como a Faculdade
de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas (FFLCH) e a Facul-
dade de Arquitetura e Urba-
nismo (FAU), latinhas de cer-
veja eram vendidas pelos vete-
ranos. “A gente faz isso para
se opor à regra”, disse um alu-
no do 2.º ano de Arquitetura.

A USP afirmou que vai apu-
rar as denúncias. Para coibir
ações violentas, a reitoria di-
vulgou um disque-trote
(0800-012-1090). Hoje é o úl-
timo dia de matrícula para a
primeira chamada. Mais infor-
mações no site fuvest.br.

Para financiar o ensino mé-
dio integral e o profissionali-
zante, o MEC quer usar uma
dívida de R$ 3,3 bilhões que o
Sistema S (Sesc, Sesi e Senai,
entre outros) tem com o go-
verno federal. O maior obstá-
culo é que a Confederação
Nacional das Indústrias
(CNI), que coordena o Siste-
ma S, não reconhece a dívida.

A origem da dívida é o salá-
rio-educação, um tributo de
2% sobre a folha de pagamen-
to das empresas cobrado pa-
ra financiar ações de educa-
ção, que é dividido entre o
Fundo Nacional de Desenvol-
vimento da Educação
(FNDE), Estados, municí-
pios e Sistema S.

Em 2000, houve mudança
na forma de cobrança. Anos
depois, o governo descobriu
que havia transferido verbas
a mais para o Sistema S.
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Vestibular

NA USP, TROTE
É VOLUNTÁRIO
Após a matrícula, os ‘bixos’ podiam optar por
participar ou ir embora; uma tenda acolheu pais

Governo vai financiar quem concluiu
ensino médio e busca escola técnica

Sem avaliação. Hoje, escolas de nível médio são ligadas ao Conselho Estadual de Educação

Atendimento nas lojas diariamente, das 9 às 20 horas e nos shoppings, das 10 às 22 horas.

A CVC tem os melhores preços do mercado
em até 10 vezes sem juros e sem entrada.

Por que você pode conquistar
o mundo com a CVC?

Condições gerais: os preços publicados são por pessoa, com hospedagem em apartamento duplo com saídas de São Paulo. Preços, datas de saída e condições de
pagamento sujeitos a reajuste e mudança sem aviso prévio. Oferta de lugares limitada e reservas sujeitas a confirmação. Passeios não incluem ingressos. Ofertas
válidas para compras realizadas até um dia após a publicação. Preços calculados com base no câmbio do dia 11/2/2011: US$ 1,00 = R$ 1,75, estando, portanto,
sujeitos a variações e serão recalculados na data da compra. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços. Crédito sujeito a aprovação.

Acesse cvc.com.br e veja a loja CVC ou o agente de viagens mais perto de você. 

São Paulo Capital:
Centro-Consolação .............................. 2103-1222
9 de Julho/Rua Amauri........................ 3074-3500
Alto da Lapa........................................ 2594-5758
Anália Franco Shop. ............................ 2108-5300
Boavista Shop. .................................... 5547-6477
Bom Retiro ......................................... 3333-4343
Bourbon Shop. ................................... 3892-6868
Brás-Mega Polo................................... 2886-3800
Butantã Shop. .................................... 3722-1188
Campo Limpo Paulista....................... 4812-7275
Casa Verde-Carrefour .......................... 3858-5335
Cursino................................................ 5058-8999
Freguesia do Ó-Extra........................... 3932-0740
Frei Caneca Shop. ............................... 3472-2010
Ipiranga Hiper Carrefour....................... 2062 3922
Itaim Paulista Hiper D´Avo.................. 2567-2801
Heitor Penteado................................... 2361 5852
Horto Florestal .................................... 2261-3878
Ibirapuera Shop. ................................. 2107-3535
Indianópolis-Walmart......................... 2578-1969
Interlagos Shop. ................................. 5563-6300
Itaim-Extra.......................................... 3078-6443
Itaquera Shop. .................................... 2026-6200
Ipiranga .............................................. 2666-3477
Jaguaré-Extra...................................... 3297-8282
Liberdade............................................ 3209-0909
Limão.................................................. 3858-6405
Mooca Shop. Capital............................ 2068-1000

Morumbi Shop. .................................. 2109-4300
Morumbi Pão de Açúcar ..................... 3723-5252
Morumbi Shop-Lj Mundo.................... 5181-7777
Paulista-Top Center............................. 3266-7202
Real Parque-Pão de Açúcar ................. 3755-0070
Santana Shop. .................................... 2208-2470
Santana-Voluntários da Pátria ............ 2367-1774
Santo Amaro-Cenesp .......................... 3747-7122
Socorro-Extra Fiesta ............................ 5524-9222
Shopping D&D ...................................3043-9347
Shopping Paulista ............................... 3286-0500
Tatuapé Shop. Metrô........................... 2094-5888
Villa-Lobos Shop. ............................... 3024-0088
Vila Mariana........................................ 2372-2284
Vila Olímpia Shop. .............................. 3045-8677
Grande São Paulo:
Granja Viana ....................................... 4702-0306
Guarulhos Shop. Inter ......................... 2086-9720
Guarulhos-Poli .................................... 2475-0321
Hiper D´Avó Taboão da Serra ............. 4138-8070
Mauá Plaza Shop. ............................... 4519-4700
Mogi das Cruzes Shop. ........................ 4799-2166
Mogi-Extra Mogilar ............................. 4790-2050
Mogi das Cruzes-Centro..................... 4798-2220
Osasco-Continental Shop. ................... 3716-3300
Osasco-Super Shop. ............................ 3653-5300
Sto. André-ABC Plaza Shop. ................ 4979-5006
Sto André-Carrefour Oratório .............. 4997-6880
Sto. André-Rua das Figueiras .............. 4432-3288

São Caetano-Av Goiás ......................... 3636-3450
S.B Campo-Extra Anchieta .................. 4368-0440
S.B Campo-Metrópole......................... 2191-3500
S.B.Campo-Rudge Ramos.................... 4362-1502
Taboão Shop. ..................................... 4787-8212
Taboão da Serra-Hiper Extra ................4788-1111
Barueri-Tamboré Shop. ...................... 2078-9797
São Paulo Interior:
Americana........................................... 3645-1210
Araçatuba ........................................... 3621-2575
Araçatuba Shop. ................................. 3607-4080
Araraquara Jaraguá Shop. .. ................ 3331-3858
Araras ................................................. 3541-4484
Atibaia ................................................ 2427-6597
Barretos .............................................. 3321-0320
Bauru Shop. ........................................ 2106-9494
Birigui ................................................. 3211-2050
Campinas-D. Pedro Shop. ................... 2102-0199
Campinas-Iguatemi Shop. .................. 2117-3500
Campinas-Jardim Chapadão ............... 3396-7002
Caraguá Praia Shop. ............................ 3882-2004
Catanduva Shop. ................................ 3525-2097
Franca Shop. ....................................... 3707-0700
Guarujá-La Plage................................. 3347-7000
Itatiba ................................................. 4524-5536
Itu-Plaza Shopping ............................. 4022-7275
Jacareí................................................. 3962-7070
Jundiaí ................................................ 4521-9288
Jundiaí Maxi Shop. ............................. 2136-0800

Louveira .............................................. 3878-4030
Mogi Guaçu......................................... 3818-6993
Olímpia ............................................... 3281-4200
Paulínia Shop. .................................... 3833-5544
Pindamonhangaba ............................. 3642-9432
Pirassununga ...................................... 3561-9661
Poços de Caldas................................... 2101-8100
Porto Ferreira ..................................... 3585-6551
Ribeirão-Extra Hiper............................ 3442-8766
Rib. Preto-Independência ................... 2101-0048
Rio Preto-Redentora ........................... 3305-3646
Ribeirão-Santa Úrsula ......................... 2102-9646
RibeirãoShopping. .............................. 4009-1403
Ribeirão Preto-Fiúsa............................ 3516-4000
Rio Claro Shop. ................................... 3525-6262
Rio Preto-Walmart .............................. 2137-7000
Santos ................................................. 3257-7000
Santos-Balneário................................. 3281-9000
São Sebastião...................................... 3892-5299
São Vicente-Extra................................ 3579-9000
Sorocaba-Esplanada............................ 3414-1000
S. J. Campos-Colinas............................ 3913-6700
S. J. Campos-Vale Sul .......................... 3878-7000
S.J. Campos-Shop. São José................. 3941-7000
São João da Boa Vista.......................... 3631-1109
Suzano-Centro .................................... 4748-6698
Tatuí ................................................... 3259-3999
Tiête.................................................... 3282-8501
Valinhos Shop. .. ................................. 3929-7700

Pagamento em até 10x sem juros e sem entrada

Cancún
O paraíso do turismo no Caribe
8 dias saídas às quintas-feiras
Incluídos: passagem aérea ida e volta, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 7 noites de hospedagem 
no Hotel Marriott CasaMagna com café da manhã, 
seguro-viagem e assistência da equipe CVC falando 
português.

10x R$ 596,
À vista R$ 5.960, Base US$ 3.408, 
Preço para saída 3/março.

Punta Cana
Na República Dominicana.
Um paraíso de águas calmas e areias brancas.
8 dias saídas aos sábados
Incluídos: passagem aérea ida e volta, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 7 noites de hospedagem 
no Hotel Tropical Princess categoria superior com 
sistema tudo incluído, seguro-viagem e assistência 
da equipe CVC falando português.

10x R$ 490,
À vista R$ 4.900, Base US$ 2.798, 
Preço para saída 4/março.
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Ofertas exclusivas CVC
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Feliz. Cinthia entrou na FEA
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Educação. Como a lei diz que o governo federal só pode oferecer o Financiamento Estudantil (Fies) a escolas bem avaliadas, MEC
prepara instrumento para analisar ensino técnico privado. Seria uma avaliação in loco e não uma prova, como ocorre com Enem e Enade

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA

O governo federal quer conce-
der financiamento aos traba-
lhadores que pretendem vol-
tar a estudar. Uma das ações
do Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico
(Pronatec), recém-anunciado
pela presidente Dilma Rous-
seff, será instituir o Financia-
mento Estudantil (Fies) espe-
cífico para quem terminou o
ensino médio, mas quer fazer
curso técnico.

O novo Fies trará um efeito co-
lateral positivo: como por lei o
governo só pode financiar men-
salidades de escolas com boa ava-
liação, o Ministério da Educação
(MEC) prepara, pela primeira
vez, um instrumento de avalia-
ção do ensino técnico privado.

O financiamento tem como al-
vo pessoas que já terminaram os
estudos, mas querem fazer uma
qualificação técnica. A legisla-
ção atual permite o ensino técni-
co subsequente – ou seja, realiza-
do após o ensino médio – desde
que o curso tenha pelo menos
160 horas de duração.

Atualmente, a maior parte das
vagas em escolas técnicas do País
é pública, seja estadual ou fede-
ral.Aindaassim,existem2.537ins-
tituições privadas que oferecem
47% das matrículas existentes, o

equivalente a 544,6 mil vagas.
O acesso às escolas públicas

costuma ser quase tão disputa-
do quanto uma vaga em uma uni-
versidade federal. Além disso, a
maior parte delas é integrada ao

ensino médio. A intenção do mi-
nistério, com o novo Fies, é per-
mitir que os trabalhadores que
estão no mercado consigam
uma qualificação profissional de
razoável qualidade, mesmo que

o governo pague por isso.
Os juros do novo Fies – tanto

para o ensino superior como para
o técnico – baixaram. São, desde o
iníciode2011,de3,4%aoano.Esse
eraoíndiceparaoscursosdelicen-

ciatura, enquanto para os demais
os juros alcançavam 6% ao ano. O
governo também extinguiu a ne-
cessidade de fiador para quem ga-
nha até 1,5 salário mínimo, o que
transforma o Fies quase em uma

bolsa paga pelo governo.
A questão que não está total-

mente resolvida é a da qualida-
de. A lei do Fies exige que apenas
escolas com boa estrutura e
bons resultados possam fazer
parte do Fies. No ensino supe-
rior, usa-se o Exame Nacional de
Desempenho do Estudante
(Enade). No ensino técnico, a
avaliação está sendo criada.

“Por serem escolas de nível
médio, elas são ligadas aos conse-
lhos estaduais de educação. Não
tínhamospoder sobre essas insti-
tuições privadas”, diz o secretá-
rio de Ensino Técnico do MEC,
Eliezer Pacheco. “Agora, acredi-
toque a maior parte delas vai que-
rer participar do Fies, o que nos
abre a porta para a avaliação.”

O secretário explica que a in-
tenção não é fazer uma prova, co-
mo o Enade ou o Enem, mas um
instrumento de avaliação com vi-
sitas in loco – o que já é feito no
ensino superior, como parte da
avaliação. “Estamos finalizando
um instrumento de avaliação e
veremos se a escola tem ofici-
nas, bibliotecas, qual a formação
dos professores. São quesitos co-
mo esses que usaremos para ava-
liar a instituição”, disse ao Esta-
do. É um processo demorado.
Com isso, pode-se prever que,
ao menos no início, o Fies vai fun-
cionar com poucas vagas.

Banho de tinta. Calouros pintam veteranos ao lado da Escola Politécnica
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