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Criados no governo Fernando
Henrique Cardoso, os cursos
tecnológicos são um meio ter-
mo entre o bacharelado e o
curso técnico de nível médio.
São considerados de nível su-
perior, mas em um grau abai-
xo do bacharelado ou da licen-
ciatura. Normalmente têm

duração de três anos e são
mais focados em uma determi-
nada área. Por exemplo, em
vez da graduação em Adminis-
tração, um Tecnólogo em Ges-
tão Financeira. Em vez de En-
genharia de Alimentos, Tecno-
logia em Processamento de
Açúcar e Álcool.
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Professor da USP é
demitido por plágio

Mariana Mandelli
Felipe Mortara / ESTADÃO.EDU

Alunos da Pontifícia Universida-
de Católica de São Paulo (PUC-
SP) afirmam que a instituição
cortou diversas disciplinas do

seu quadro acadêmico sem noti-
ficá-los. Segundo os universitá-
rios, eles só souberam das mu-
danças quando as aulas começa-
ram, no dia 14. Eles afirmam que
não houve nenhum tipo de nego-
ciação ou aviso prévio.

Alunos ouvidos pela reporta-
gem afirmam que o corte atinge
principalmente a Faculdade de
Ciências Humanas e da Saúde,
nas graduações de Psicologia e
Fonoaudiologia. “Mas estamos
levantando números com ou-
tras unidades e estimamos que

cerca de cem disciplinas tenham
sido cortadas”, afirma Felipe Mo-
da, de 22 anos, integrante do Cen-
tro Acadêmico de Psicologia da
PUC-SP. “O que nós sabemos é
que algumas foram finalizadas
por corte de gastos.” A mensali-
dade, segundo os estudantes, é
cerca de R$ 1,8 mil.

Por conta do cancelamento
das matérias, os alunos realiza-
ram ontem uma assembleia e de-
cidiram pela paralisação do cur-
so com indicativo de greve. Os
universitários afirmam que a de-
cisão só foi tomada após uma se-
mana de “tentativas frustradas
de negociação com a reitoria”.

Segundo os estudantes da Fa-
culdade de Ciências Humanas e
da Saúde da PUC-SP, 15 discipli-

nas foram canceladas – 4 de Fo-
noaudiologia e 11 de Psicologia.
Dessas 11, 8 são da grade curricu-
lar da turma VE3, corresponden-
te aos alunos dos períodos ves-
pertino e noturno que cursam o
terceiro semestre.

“Teríamos 12 disciplinas nes-
te semestre, mas cortaram 8.

Não sabemos como vai ser, por-
que não disseram absolutamen-
te nada sobre juntar a nossa tur-
ma com outra. Estamos sem ne-
nhuma informação”, afirmou
uma aluna da VE3, de 18 anos,
que preferiu não se identificar.
“Disseram que o critério era can-
celar turmas com menos de 25
alunos, mas a minha tem 27. Não
faz sentido”, conta a estudante.

De acordo com essa aluna, a
coordenação do curso ainda não
sabe o que fazer com os estudan-
tes. “E já estamos na segunda se-
mana de aulas”, afirma ela. Os
estudantes dizem que mesmo a
coordenação do curso só ficou
sabendo do cancelamento no
dia 11, sexta-feira que antecedeu
o início das aulas.

Remanejamento. Em nota ofi-
cial, a PUC-SP afirma que “não
houve fechamento de turma
nem cancelamento de discipli-
na no curso de Psicologia”, mas
sim um remanejamento dos es-
tudantes.

A reitoria ressalta que a mu-
dança não prejudicará nenhum
aluno, “uma vez que foi decidida
nas instâncias competentes da
universidade, tendo como base
o projeto pedagógico do curso”.

A paralisação do curso de Psi-
cologia será mantida até as 12 ho-
ras de hoje. Pela manhã, os estu-
dantes acompanham a reunião
do Conselho Administrativo
(Consad). Mais tarde, haverá
uma reunião entre docentes e
alunos.

Rafael Moraes Moura / BRASÍLIA

O Sistema de Seleção Unificada
(Sisu) e o ProUni registraram, ao
todo, 180 inscrições entre os pre-
sos que se submeteram ao Exame
Nacional do Ensino Médio
(Enem),informouontemoMinis-
tério da Educação (MEC). Repor-
tagem do Estado mostrou que a
aplicação do Enem entre presos
foicercada por erros, com proble-
mas no acesso às notas disponibi-
lizadas na internet, dificuldades
na inscrição e até casos de escolas
que ficaram de fora do exame.

O Enem recebeu 14.473 inscri-
ções em cerca de 550 presídios –

o índice de presença foi de 70%.
Segundo o MEC, “os candida-

toscom nota suficiente no exame
puderam fazer inscrição normal-
mente no Sisu e no ProUni”. O
Sisu – que seleciona os estudan-
tes para instituições federais de
ensino superior com base na nota

do Enem – recebeu 99 inscrições
(com 6 matrículas). O ProUni,
programa do governo federal que
distribui bolsas em universida-
des privadas para alunos de baixa
renda, 81 (com 10 aprovações).

Levantamento feito pelo Esta-
do nas sete unidades da federa-

ção com maior população pri-
sional constatou falhas. Em
Minas Gerais, a Secretaria de
Defesa Social alegou que “o
Inep não passou em tempo há-
bil os resultados às unidades”
e houve casos de presos em
que o cadastro constava como
“inválido” no site do Enem.

De acordo com a Secretaria
da Justiça, Cidadania e Direi-
tos Humanos da Bahia, mui-
tos detentos perderam as ins-
crições no Sisu por ter havido
“dificuldades para acessar o
link disponibilizado pelo ór-
gão”. A Secretaria de Justiça
do Paraná, por sua vez, infor-
mou que “não houve tempo
hábil para a inscrição” no
ProUni. Duas escolas pernam-
bucanas disseram ao Estado
que não aplicaram o exame.

Caso sejam aprovados, os
presos em regime semiaberto
podem obter autorização judi-
cial para estudar fora das gra-
des. Eles também utilizam o
Enem para obter certificação
no ensino médio. Ao todo,
4.046 detentos conseguiram
nota para certificação em pe-
lo menos uma área.

Leia. Microscópio usa gota
d’água como lente

estadão.com.br/ciencia

Alunos da PUC entram
em greve após cortes

Dos presos que fizeram o Enem,
180 tentaram curso superior

PARA ENTENDER
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Pelo menos 160 mil estudantes fazem
cursos tecnológicos considerados ruins

● Fraude
Primeiro colocado em Medicina
na Universidade Federal do Rio
Grande do Norte, Antônio da Sil-
va Filho perdeu a vaga por apre-
sentar certificado falso de conclu-
são de supletivo na rede pública.
Ele estudou na rede particular.

FELIPE MODA
ESTUDANTE DA PUC-SP E
INTEGRANTE DO CENTRO
ACADÊMICO DE PSICOLOGIA
“Foram feitas algumas
reuniões com o reitor, e ele
prometeu uma resposta, que
ainda não chegou.”

Foco. Alunos de curso tecnológico de Arqueologia; minoria passa por avaliação no País

O professor Andreimar Martins
Soares, docente em regime de de-
dicação exclusiva, foi demitido
da Universidade de São Paulo
(USP) por ser o autor de uma pes-
quisa considerada plágio de estu-
dos de cientistas do Instituto de
Microbiologia da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.

A exoneração foi publicada no
sábado, no Diário Oficial. Soares
era do Departamento de Análi-
ses Clínicas, Toxicologia e Bro-
matologia, da Faculdade de Ciên-
cias Farmacêuticas de Ribeirão

Preto – USP.
O estudo foi publicado em

2008 e o caso, revelado em 2009.
Na época, a USP abriu uma sindi-
cância para apurar a denúncia da
UFRJ. A pesquisa usava três ima-
gens de microscopia eletrônica
idênticas às publicadas em arti-
gos da UFRJ, em 2003 e 2006.
Não havia menção à UFRJ nem
crédito à instituição.

O artigo envolveu 11 pesquisa-
dores – entre eles, a ex-reitora
Suely Vilela. Segundo a USP, os
outros não foram punidos por-
que são coautores e, portanto,
sem responsabilidade no plágio.

Além de Soares, foi punida Ca-
rolina Dalaqua Sant’Ana, que
perdeu o título de doutora. Ela é
autora de uma tese de doutora-
do orientada pelo professor – foi
essa pesquisa que embasou o es-
tudo que usou as três imagens.
Soares e Carolina não foram loca-
lizados pela reportagem.

Busca. Detentos fazem prova no Rio: 14.473 inscrições no País

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

Entre 2003 e 2009, as matrícu-
las em cursos tecnológicos no
Brasil cresceram 324%. A quali-
dade desses cursos, no entan-
to, só começou a ser avaliada
nos últimos três anos. O retra-
to levantado não é bom: cerca
de 160 mil estudantes estão ho-
je em um curso superior de
qualidade ruim. Mais que isso:
até agora, apenas 38% deles
passaram por algum tipo de
avaliação do Ministério da
Educação (MEC).

O avanço dos cursos tecnológi-
cos no Brasil foi vertiginoso. Em
2000 havia apenas 364 cursos re-
gistrados. Em 2009, o Censo da
Educação Superior registrava

4.449 cursos, um crescimento de
1.122%.

De todos esses cursos, no en-
tanto, apenas 1.723 já passaram
por uma avaliação do MEC. Só
1.216 receberam conceitos. Os
demais não tiveram graduandos
suficientes para fazer o Exame
Nacional de Desempenho do Es-
tudante (Enade).

Nos poucos cursos que já fo-
ram avaliados, a situação não é
boa. Na média dos três anos de
Enade, 33% tiveram conceitos de
curso inferiores a 1,95 pontos e
terão de passar por um processo
de supervisão.

Em 2008 e 2007, o resultado
da avaliação foi ainda pior: mais
de 40% dos cursos tiveram os
piores conceitos. Em 2009, esse
porcentual caiu para 27%. Mas

2009 também foi o ano em que
mais cursos ficaram sem avalia-
ção completa, porque eles não
ainda possuíam turmas de for-
mandos.

Nos mesmos três anos de ava-
liação, outros 40% ficaram com
conceitos entre 1,95 e 2,95 pon-
tos – o que significa que têm nota
3 para o MEC e são considerados
“regulares”, mas não que sejam
realmente cursos de qualidade.
Vinte e nove cursos ficaram com
notas abaixo de 1.

Rapidez. A formação mais rápi-
da e o foco concentrado têm
atraído estudantes, apesar de
nem todas as vagas oferecidas te-
rem sido preenchidas. Em 2009,
ficaram ociosas 42 mil delas em
diferentes áreas.

A facilidade de instalação dos
cursos – são necessários menos
professores e, no caso das univer-
sidades e dos centros universitá-
rios, é possível usar a estrutura
dos cursos de graduação – e a
maior rotatividade, por causa de

um tempo menor de formação,
têm atraído as instituições.

“Não há um incentivo do
MEC, mas claramente há um in-
centivo do mercado para os tec-
nológicos. O País está crescen-
do, muitas vezes não há tempo

para esperar cinco, seis anos pa-
ra formar um profissional. O tec-
nólogo preenche essa lacuna”,
explica o secretário de Ensino
Técnico do ministério, Eliezer
Pacheco.

A autorização dos cursos tec-
nológicos está nas mãos da Se-
cretaria de Educação Profissio-
nal e Tecnológica (Setec), e não
da Secretaria de Ensino Supe-
rior, que cuida dos cursos de gra-
duação.

No entanto, Pacheco afirma
que o trâmite e as exigências são
os mesmos. “A avaliação está
sendo feita. A orientação que a
gente dá para os alunos é a de
que busquem os dados com o
MEC e também verifiquem se o
curso está regular, se tem infraes-
trutura.”

Instituição fala em
‘remanejamento’, mas
estudantes acusam
cortes em disciplinas
sem aviso prévio

Sisu registrou 99
inscrições e ProUni, 81;
mas apenas 16 detentos
obtiveram bolsa ou vaga
em universidade federal

estadão.com.br

Educação. Entre 2003 e 2009, matrículas nessa modalidade de ensino superior – um meio termo entre o bacharelado e o técnico
de nível médio – cresceram 324%, mas ainda são poucas as graduações avaliadas; 33% dos cursos tiveram mau desempenho no Enade
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● Negociação

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 22 fev. 2011, Metrópole, p. C8.




