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Dois médicos responsáveis pela
residência de otorrinolaringolo-
gia da Universidade Federal de
Uberlândia são acusados de
obrigar residentes a trabalhar
gratuitamente na clínica parti-
cular que possuem. Dois ex-resi-
dentes que desistiram da espe-
cialização por causa da excessi-
va carga horária denunciaram o
problema ao Ministério Público
Federal, que investiga o caso há
um mês, em conjunto com a
Polícia Federal e o Ministério
do Trabalho e Emprego. Os do-
nos da clínica são pai e filho e
devem ser ouvidos pela PF.

Residentes trabalhavam
de graça para médicos

UBERLÂNDIA (MG)
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Prova de alfabetização
começa a ser aplicada

‘Criador tem de receber pelo que fez’,
defende ministra em reunião com músicos
Cerca de 300 compositores, mú-
sicos e produtores se reuniram
ontem com a ministra da Cultu-
ra, Ana de Hollanda, no Rio, e
ouviram dela um discurso tran-
quilizador em relação à possí-
vel relativização dos direi-
tos autorais. Foi a primei-
ra vez que Ana esteve com
representantes do setor
para discutir o tema.

“Colocaram-me como
uma pessoa do Ecad
(Escritório Central de
Arrecadação e Distri-
buição), contra a

cultura digital, e eu nunca falei
isso. Agora, temos de prever
uma forma de o criador receber
pelo que fez.” Segundo Ana, o
texto da nova lei deve ficar na

internet para consulta pública.
Entre os presentes esta-

vam Francis Hime, San-
dra de Sá, Joyce e Marcelo
Yuka. O tom geral era de

preocupação quanto às pos-
sível perdas finan-
ceiras caso a ob-
servância dos
direitos seja me-
nos rígida.

Fábio Mazzitelli
JORNAL DA TARDE

Dois anos após mudar a estrutu-
ra de seu processo seletivo, a Uni-
versidade de São Paulo (USP)

quer fazer novas modificações já
no próximo vestibular, que ocor-
rerá no final deste ano. Amanhã,
na reunião do Conselho de Gra-
duação (CoG) da instituição, as
propostas de mudanças serão co-
locadas em votação.

As propostas de alterações fo-
ram elaboradas por um grupo de
trabalho criado sob a coordena-
ção da pró-reitoria de graduação
da USP, que passou os últimos
meses discutindo o assunto com
a ajuda da Fuvest. O CoG é for-

mado por 42 representantes das
unidades ligadas à universidade
e por 6 representantes dos alu-
nos, todos com direito a voto.

Presidente do conselho, a pró-
reitora de graduação, Telma Ma-
ria Tenório Zorn, disse que a mu-
dança no vestibular é uma ques-
tão prioritária e as modificações
extrapolam o programa de inclu-
são (Inclusp), atingindo “todo o
sistema do vestibular”. “As pro-
postas deste grupo de trabalho
serão apresentadas e adapta-
ções no vestibular devem ocor-
rer, como também a revisão do
Inclusp”, afirmou a pró-reitora,
que não detalhou as propostas.

Ineficaz. O modelo atual foi
considerado ineficaz em análi-

ses feitas pela Fuvest com ba-
se no desempenho dos candi-
datos. O formato foi adotado
com o objetivo de exigir for-
mação mais genérica dos can-
didatos. Atualmente, a primei-
ra fase não conta pontos para
a nota final e as provas especí-
ficas das carreiras escolhidas
só ocorrem no último dia da
segunda fase.

No ano passado, Telma ha-
via afirmado que sua intenção
era acabar com o bônus auto-
mático de 3% a que os estudan-
tes que fizeram o ensino mé-
dio em escola pública têm di-
reito hoje pelo Inclusp, atre-
lando toda bonificação do pro-
grama (que pode chegar a
12%) a um sistema de mérito.

Leia. Grávida que come mal
passa hábito para o filho

estadão.com.br/saude

Conselho da USP vota
mudanças na Fuvest

A Secretaria de Estado da Cultu-
ra anunciou ontem uma redu-
ção na dotação orçamentária da
São Paulo Companhia de Dança
para este ano. A redução foi de
R$ 18 milhões para R$ 15,5 mi-
lhões, uma queda de 13,9%. “É
normal uma revisão do orça-
mento a cada temporada”, afir-
mou o secretário da Cultura,
Andrea Matarazzo. “Mesmo
assim, a São Paulo Companhia
de Dança continua com uma
dotação pelo menos 50% supe-
rior à de qualquer outra compa-
nhia de dança do País”, conti-
nuou o secretário.

● Ao entrar com os pedidos de
liminar, os advogados fundamen-
tam suas petições no artigo 4º da
Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (Lei nº 9.394/96).
A “brecha” ganha força no inciso
5, que prevê que o Estado deve
oferecer “acesso aos níveis mais
elevados do ensino, da pesquisa
e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um”.

Os advogados alegam que, se
no ato da inscrição do vestibular
não houve exigência da conclu-
são do ensino médio, bastando o
pagamento de uma taxa de inscri-
ção, a instituição não pode exigir
o documento na matrícula.

Procurado pelo Estado, o Mi-
nistério da Educação (MEC) afir-
mou que todo aluno deve cum-
prir 200 dias letivos durante três
anos de ensino médio (800 horas
anuais) para estar apto a prosse-
guir para o ensino superior. / O.B.
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Bienal de Veneza terá
obra de Artur Barrio

São Paulo Cia. de Dança
tem orçamento reduzido
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Em Goiânia, estudantes que
ainda não concluíram o ensi-
no médio têm conseguido se
matricular em cursos superio-
res. Esses adolescentes pres-
tam o vestibular e, uma vez
aprovados, entram na Justiça
para pleitear o direito de co-
meçar a graduação. Os advoga-
dos agem nas “brechas” da Lei
de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional (LDB), como o ar-
tigo que diz que o acesso aos
níveis superiores se dará con-
forme a capacidade do aluno.

“Normalmente, esses estu-
dantes vêm de colégios que dão
todo o conteúdo do ensino mé-
dio no 1.º e no 2.º ano. Então, eles
já têm repertório para fazer a pro-
va”, explica Suely Lopes, coorde-
nadora da comissão de vestibu-
lar da Pontifícia Universidade
Católica de Goiás (PUC-GO).

Apesar de o edital dizer que é
obrigatória a apresentação do
certificado de conclusão do ensi-
no médio no ato da matrícula, a
universidade recebeu, só no pri-
meiro semestre deste ano, 54 alu-
nos que ainda não haviam termi-
nado o colégio. No segundo se-
mestre de 2010, 146 se matricula-
ram com liminar. A maior parte
deles optou pelos cursos de Di-
reito e Engenharia Civil.

O advogado Edilberto Dias
conta que trabalha com esse tipo
de ação há cerca de cinco anos.
Nesse tempo, segundo ele, fo-
ram mais de cem ações ganhas.
Só neste início de ano, ele entrou
com cinco pedidos de liminar
contra a PUC-GO. Venceu to-
das. “Meus clientes são bons alu-
nos. São incentivados pelos colé-
gios a prestar o vestibular para
treinar. Acontece que, quando
veem que passaram na prova,
querem começar logo.”

Foi o que fez Gustavo Ávila, de
18 anos, um dos clientes de Dias.
Desde o início do ano, ele vai de
manhã para o colégio, onde cur-
sa o 3.º ano do ensino médio, e à
tarde para a universidade –ali, as-

siste às aulas do primeiro semes-
tre de Engenharia Civil. O moto-
rista da família o leva de um lu-
gar ao outro. “Foi muito bom pa-
ra mim, porque estou ganhando
tempo. Só sinto diferença na for-
ma como lidam com a gente. A

faculdade te dá mais liberdade,
mas se você não correr, fica para
trás. No colégio, são os professo-
res que correm atrás de você.”

Dizer que o aluno deve cursar
ensino médio e o superior ao
mesmo tempo é a decisão judi-
cial mais recorrente nesses ca-
sos. Mas há situações em que o
juiz determina que o colégio on-
de o estudante está matriculado
faça uma prova reclassificatória.
Aprovado, o aluno recebe adian-
tadamente seu certificado de
conclusão do ensino médio.

“Tem juiz que concede a limi-
nar só quando o aluno já está no
3.º ano. Eu, não. Já concedo no
2.º ano e fixo um prazo para que
ele apresente o certificado”, afir-
ma o juiz Jair Xavier Ferro, da
10.ª Vara Cível de Goiânia.
“Acho que não tem trazido pre-
juízo nenhum. Pelo contrário,

tem ajudado aqueles estudantes
mais preparados.” Ferro explica
que só concede liminar para
quem vai estudar algum curso na
área de ciências humanas. “Um
engenheiro, por exemplo, a res-
ponsabilidade é muito grande.
Para Medicina, só concedi uma
vez, porque a menina já estava
no último semestre.”

O primeiro cliente do advoga-
do Ailton Naves Rodrigues nes-
se tipo de ação foi o próprio fi-
lho, em 2004. Na época, Victor
Phillip Naves tinha 16 anos e ha-
via terminado de cursar o 2.º ano
do ensino médio. Com a liminar
conseguida pelo pai, começou a
graduação em Direito na PUC-
GO e, aos 20 anos, formou-se.

“A lei precisa se atualizar. Es-
ses meninos entram na escola
aos 3 anos. Quando chegam aos
16, já estão maduros. É injusto

fazê-los esperar mais um ano, de-
sestimula”, diz Rodrigues.

Hoje, aos 22, Victor, o filho de
Rodrigues, trabalha com o pai no
escritório. Por sinal, é ele o advo-
gado do garoto Felipe Caiado
Amorim de Paula, que começou
a graduação aos 16 anos, na meta-
de do 2.º ano. Hoje, com 17, Feli-
pe frequenta as aulas de Direito
de manhã e vai para o colégio no
período noturno.

Fora de hora. Dentro da sala de
aula, os docentes dizem que,
com raras exceções, é perceptí-
vel a imaturidade dos alunos que
entram antes de terminar o ensi-
no médio. “Eles têm comporta-
mento e postura de ensino mé-
dio”, diz Rosana Brandão, profes-
sora do curso de Engenharia Ci-
vil da PUC-GO. “Eles são mais
imaturos, principalmente para

cursos de Engenharia, que são
complexos e envolvem raciocí-
nio lógico.”

Para os educadores, a entrada
precoce na universidade pode
ter relação com a ansiedade dos
pais. “No fundo, são os pais que
tomam essa decisão. Eles que-
rem que o filho tenha desde mui-
to cedo um projeto de vida profis-
sional”, diz João Ferreira de Oli-
veira, professor da Faculdade de
Educação da Universidade Fede-
ral de Goiás (UFG). “Acredito
que isso traz prejuízo. O ciclo de
desenvolvimento humano preci-
sa ser respeitado. A gente apren-
de com os iguais.” A educadora
da PUC-SP Regina Denigres tam-
bém é contra. “É uma irregulari-
dade muito grave. Se isso se gene-
ralizar, imagina o que vai virar. É
uma polêmica para ser discutida
urgentemente.”

A Fundação Nacional de Artes
(Funarte) anunciou ontem, por
meio de um comunicado, que
vai custear a instalação do artis-
ta Artur Barrio na 54.ª Bienal de
Veneza. Até então, a participa-
ção brasileira na seção das re-
presentações nacionais da expo-
sição era incerta, por falta de
recursos. Barrio foi selecionado
pela Fundação Bienal de São
Paulo para ocupar o Pavilhão
Brasil no evento, a ser inaugura-
do em 4 de junho. A Funarte pa-
trocinará diretamente a produ-
ção da obra do artista, orçada
em cerca de R$ 150 mil.

Após mais de um ano sem conta-
to com a Terra, o robô Spirit,
que está em Marte, pode ter um
defeito mais grave que um me-
ro problema de energia, afirma-
ram cientistas da Nasa. A agên-
cia espacial dos EUA fará, no
próximo mês, um último esfor-
ço de contatar a máquina. / AP

Para MEC, aluno
não pode pular
etapas de formação

Estudantes cursam universidade
junto com ensino médio em Goiânia

EDILBERTO DIAS
ADVOGADO
“Mais ganho do que perco. O
tribunal já tem uma posição
firmada. Uns juízes sempre
concedem. Outros, não.”

ROSANA BRANDÃO
PROFA. DE ENGENHARIA DA PUC-GO
“As famílias têm um sentimento
equivocado de que, quanto mais
cedo, melhor. Isso pode ser
prejudicial.”

Jornada dupla. Gustavo Ávila, de 18 anos, cursa pela manhã o 3º ano do ensino médio e, à tarde, Engenharia Civil na PUC-GO

Mariana Mandelli

Começou a ser aplicada anteon-
tem a Prova Avaliação Brasileira
do Final do Ciclo de Alfabetiza-
ção (Prova ABC), que avaliará a
aprendizagem em leitura, escri-
ta e matemática de crianças que
concluíram o 3.º ano do funda-
mental (antiga 2.ª série). O pro-
cesso de aplicação deve ocorrer
em até 45 dias.

Conforme o Estado adiantou
em dezembro, a avaliação será

realizada pelo Movimento To-
dos Pela Educação, em parceria
com a Fundação Cesgranrio, o
Instituto Paulo Montenegro e
Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisa (Inep).

A prova será aplicada para
uma amostra de 6 mil alunos, de
262 turmas de escolas de todas
as capitais. A previsão é de que os
resultados da sejam divulgados
na segunda quinzena de junho.
Os dados serão apresentados re-
gional e nacionalmente.

Nasa tenta contatar
Spirit por mais um mês

Pró-reitora de graduação
considera prioritário
modificar o vestibular;
programa de inclusão
deve ser revisto
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Educação. Pelo menos 200 adolescentes aprovados em vestibulares da PUC-GO antes de concluírem o ensino médio conseguiram
na Justiça autorização para fazer o ensino superior, o que contraria a Lei de Diretrizes e Bases e o edital do vestibular da instituição
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