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AUniversidade de
São Paulo (USP) ini-
cia hoje as ativida-
des de seu mais no-

vo câmpus, em Santos. Por en-

quanto, apenas dez alunos estu-
darão no litoral: calouros de En-
genharia de Petróleo da Escola
Politécnica – o curso da capital
será extinto gradualmente.

A USP funcionará num prédio
tombado de Vila Mathias, no cen-
tro. O edifício, de 1900, foi proje-
tado por Ramos de Azevedo – pri-

meiro vice-diretor da Poli. A uni-
versidade ocupará o segundo pi-
so do prédio, com um anfiteatro,
seis salas e banheiros. O labora-
tório de informática tem um
computador para cada aluno e a
biblioteca, apenas uma estante,
com livros de cálculo, física e quí-
mica usados no ciclo básico.

Já trabalham no câmpus 13 ser-
vidores técnicos e administrati-
vos e 8 professores recém-con-
tratados. Em cinco anos, serão
chamados mais 22 docentes e os
laboratórios do curso de Petró-
leo vão se mudar para Santos. No
próximo vestibular, o número
de vagas na graduação deverá su-
bir para 50.

Para o professor Laurindo de
Salles Leal Filho, chefe do Depar-
tamento de Engenharia de Mi-
nas e Petróleo da Poli, as oportu-
nidades de estágio serão maio-

res em Santos. “A descoberta
do pré-sal e a consequente ins-
talação de empresas do setor
petrolífero na cidade criam
uma oportunidade ímpar.”

A USP aguarda a formaliza-
ção da transferência do pré-
dio – que é da Secretaria Esta-
dual de Educação – para ocu-
par todas as salas e realizar re-
formas. A prefeitura de San-
tos, por sua vez, deverá doar à
universidade galpões próxi-
mos ao edifício. A área total
do câmpus será de 30 mil me-
tros quadrados.

Presidente do
Chico Mendes
é demitido

Veja. Galeria de imagens
do novo câmpus da USP
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Dengue tipo 4 ocorre
em 61% dos casos no Rio

A decisão de Conselho Nacional
de Educação (CNE) de reabrir
362 vagas de Medicina que ha-
viam sido fechadas em 2009, por
baixa qualidade do ensino, está
provocando polêmica no meio
médico. O órgão deferiu os pedi-
dos de recurso de oito institui-
ções que haviam sido mal avalia-
das naquela época – e, por isso,
tiveram vagas cortadas – e mos-
traram melhoria nos últimos in-
dicadores, divulgados em 2011.

As decisões do CNE foram pu-
blicadas no fim do ano passado
no Diário Oficial da União, mas
ainda não foram homologadas
pelo Ministério da Educação
(MEC). O governo afirma que o
ministro Aloizio Mercadante vai
analisar detalhadamente caso a
caso e, se entender que as razões
do conselho são satisfatórias, ho-
mologará os textos.

Com a intenção de impedir
que o ministro aprove as deci-
sões, o professor emérito da Uni-
versidade de São Paulo (USP) e
membro da Comissão de Espe-
cialistas de Ensino Médico do
MEC, Adib Jatene, publicou on-
tem um artigo criticando o CNE
no jornal Folha de S. Paulo.

“Esse pessoal do CNE que está

lá agora não participou das deci-
sões anteriores, de 2008”, disse
Jatene ao Estado. “As medidas
cautelares foram instauradas na
época após um ciclo de avalia-
ções in loco, promovido pela co-
missão. Fizemos duas visitas – a
segunda para ver a evolução das
instituições. Mas aí chega o CNE
e simplesmente retorna o núme-
ro de vagas que tinha antes.”

Segundo Jatene, o trabalho da
comissão foi “desprezado”. “Foi
um trabalho detalhado de espe-
cialistas da área que têm expe-
riência no ensino médico. Eles
foram aos locais e examinaram.”
Jatene diz não ser contra o au-
mento de vagas de Medicina,
mas é favorável que isso ocorra
em instituições “preparadas”.

Avaliação. Milton Linhares,
membro do CNE, afirma que a
posição de Jatene não faz senti-
do e a decisão de reabrir as vagas
das oito instituições foi tomada
com base na avaliação de cada
recurso por membros da Câma-
ra de Educação Superior do ór-
gão, selecionados após sorteio.

“O que aconteceu foi que as
medidas cautelares instauradas
contra essas instituições foram
suspensas porque elas apresen-
taram melhora nas avaliações”,
afirma. “Não restabelecemos as
vagas de todas as instituições
que foram tiveram cortes – ape-
nas das que melhoraram.”

Segundo ele, entre a entrada
do recurso pela instituição até a
análise do pedido no CNE há um

período em que as faculdades po-
dem adotar medidas para melho-
rar o ensino e, assim mostrarem
um desempenho superior.

Linhares ainda destaca que as

medidas cautelares não podem
ser encaradas como “punição”.
“Elas são sinal de alerta para uni-
versidades melhorarem a sua
qualidade de ensino”, disse.

As instituições que consegui-
ram suas vagas de volta são: Cen-
tro de Ensino Superior de Valen-
ça (RJ), com 20 vagas cortadas;
Centro Universitário de Volta
Redonda (RJ), com 40; Centro
Universitário Nilton Lins (AM),
com 40; Faculdade de Medicina
do Planalto Central (DF), com
10 vagas; Universidade de Marí-
lia (SP), com 50; Universidade
de Ribeirão Preto (SP), com 32;
Universidade Iguaçu – Câmpus
Itaperuna (RJ), com 90; e Univer-
sidade Severino Sombra (RJ),
com 80. / MARIANA MANDELLI
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A Justiça em Ponta Grossa (PR)
condenou os pais de duas adoles-
centes a pagar R$ 15 mil de inde-
nização por danos morais. As jo-
vens se apossaram da senha de

uma colega para o site Orkut e
publicaram fotos e mensagens
depreciativas na página da víti-
ma. O fato aconteceu em 2010,
em um colégio particular da cida-
de. O processo corre em segredo
de Justiça. Ainda cabe recurso.

Segundo o advogado Carlos
Biazetto, que defende a família
da vítima, na época as meninas
tinham de 12 para 13 anos. O ir-
mão da vítima, na época com 8
anos, também foi incluído na
ação, por também ter sido alvo
de chacotas na escola.

“Com a mudança de senha,
elas dominaram a página e escre-
veram ‘abobrinhas’ impronun-
ciáveis”, afirmou Biazetto.
“Eram palavras de baixíssimo ca-

lão, pornografia pura.”
A adolescente não entrava

frequentemente na rede so-
cial e, por isso, não se impor-
tou quando tentou acessar o
Orkut e não conseguiu, em
função da alteração de senha.

No mês seguinte, surgiram
comentários ridicularizando
a menina, que passou a não
mais querer ir à escola. Uma
professora recebeu as mensa-
gens e fotos e alertou os pais,
que acionaram a Justiça.

A menina teve de mudar de
escola e faz tratamento psico-
lógico. A Justiça estipulou in-
denização no valor de R$ 10
mil para a menina e de R$ 5
mil para o irmão.

Reabertura de vagas de Medicina causa polêmica

Pais de 2 jovens são condenados
a pagar por invasão de site
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O presidente do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Bio-
diversidade, Rômulo Mello, foi
demitido ontem após um longo
período de atrito com a ministra
do Meio Ambiente, Izabella Tei-
xeira. A autarquia é responsável
pelas unidades de conservação
do País, áreas de proteção do
meio ambiente sob ataque do
agronegócio que começaram a
abrir espaço para a instalação de
futuras hidrelétricas. O substitu-
to não foi anunciado, e sua indi-
cação passará por uma rodada
de negociações na cúpula do go-
verno. Mello estava no cargo ha-
via quase 3 anos e 7 meses.

Correção
da redação
do Enem
vai mudar
Banca com 3 especialistas avaliaria texto que
receber notas com diferença de 300 pontos

NOVO CÂMPUS DA
USP EM SANTOS
COMEÇA A OPERAR
Curso de Engenharia de Petróleo é o primeiro
a iniciar transferência para a cidade litorânea

Rafael Moraes Moura
BRASÍLIA

Pressionado por decisões judi-
ciais e alunos insatisfeitos, o
Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep) vai modifi-
car a forma como é feita a cor-
reção da redação do Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem). Uma das possibilida-
des é a montagem de uma ban-
ca com três especialistas para
avaliar as provas que tiverem
discrepância superior a 300
pontos – hoje, elas são envia-
das para um terceiro corretor.

As mudanças, que ainda estão
sendo estudadas internamente,
devem ser anunciadas nas próxi-
mas semanas pelo presidente do
Inep, responsável pela aplicação
da prova, Luiz Cláudio Costa.

Em entrevista ao Estado, o mi-
nistro da Educação, Aloizio Mer-
cadante, já havia defendido uma
nova forma de lidar com as reda-
ções. “Precisamos aprimorar o
critério de correção, para que te-
nhamos mais segurança na ava-

liação, pois sempre há compo-
nente subjetivo”, disse.

No ano passado, o Inep foi con-
frontado com processos judi-
ciais de candidatos que critica-
ram as notas finais. Foi o caso de
uma estudante carioca que rece-
beu três notas diferentes: 800
(do primeiro corretor), 0 (do se-
gundo) e 440 (do terceiro).

A reportagem também apurou
que o instituto discute reduzir a
discrepância para uma terceira
correção – dos atuais 300 pontos
para 200. O Inep já havia reduzi-
do esse número de 500 para 300.

Um dos desafios é garantir
que o cronograma do Enem seja
cumprido à risca, apesar do au-
mento do número de redações
revisadas.

Além das questões logísticas,
o Inep se preocupa com os gas-
tos adicionais com as medidas,
que estão sendo discutidas há
pelo menos um ano dentro do
instituto.

Em 2011, o pedido de vista da
redação virou motivo de uma in-
tensa batalha judicial, até o Tri-
bunal Regional Federal da 5.ª Re-
gião (TRF-5) suspender uma li-
minar que garantia o acesso.

Um acordo firmado com o Mi-
nistério Público Federal (MPF)
permitirá que os estudantes te-
nham acesso às redações corrigi-
das apenas para fins pedagógi-
cos a partir deste ano.

Uma edição por ano. O Ministé-
rio da Educação (MEC) previa
inicialmente a realização de
duas provas do Enem neste ano,
mas acabou cancelando a edição
prevista para 28 e 29 de abril. Des-

sa forma, haverá apenas uma edi-
ção – nos dias 3 e 4 de novembro.

O Enem tem sido marcado por
uma sucessão de falhas: em 2009,
houve vazamento da prova, crime

revelado pelo Estado; em 2010, o
cabeçalho foi trocado no cartão
resposta e algumas provas tive-
ram erros de encadernação; no
anopassado,estudantesdeumco-

légio particular de Fortaleza rece-
beram antecipadamente algumas
questõesdaprovaeacabaramten-
do as mesmas anuladas.

Ao assumir o MEC, Mercadan-

te retirou a professora Malvina
Tuttman da presidência do ór-
gão – foi a quarta troca no coman-
do do instituto ao longo dos últi-
mos quatro anos.

Clarissa Thomé / RIO

A dengue tipo 4 já predomina en-
tre os casos testados na capital
do Rio, informou ontem a Secre-
taria Municipal de Saúde. Embo-
ra ainda seja baixo o número de
amostras coletadas para análise
de sorotipo de vírus da dengue
(67), o fato de 61,2% dos resulta-
dos terem sido positivos para
den-4 aponta para uma mudan-
ça no perfil da doença.

O vírus não é mais letal que os
demais. O problema é que, por
ter chegado recentemente, a po-
pulação não está imunizada con-
tra ele. Quando uma pessoa pega
dengue pela segunda vez, inde-
pendentemente do subtipo, o ris-
co de desenvolver a forma he-

morrágica – mais grave – da
doença é maior.

Desde o início do ano, 6.565
casos foram notificados na ci-
dade – aumento de 46,7% em
relação ao boletim anterior,
do dia 14. Não houve registro
de mortes.

“Vamos ampliar as amos-
tras coletadas para testar a so-
rologia, mas já se pode dizer
que no Rio predominam a den-
gue 4 e 1”, afirmou Márcio Gar-
cia, superintendente de Vigi-
lância em Saúde.

O subtipo 1, que circulou pe-
la primeira vez na cidade em
1986, respondeu por 37,3%
dos casos. Houve apenas um
caso de den-3 e nenhum para
o subtipo 2.
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Tradição e modernidade. Laboratório de informática instalado em prédio construído por Ramos de Azevedo em 1900

● Questões do exame

● Ensino médicoOito instituições que
tiveram 362 vagas
cortadas por baixo
desempenho recorreram
e conseguiram reabri-las

Duas meninas usaram a
senha do Orkut da vítima
para ridicularizá-la na
internet; indenizações
chegaram a R$ 15 mil

R$ 200
é quanto o Inep pagará por
questão aceita em seu banco
de itens do Enem

24
instituições participam das
oficinas promovidas pelo Inep
para a produção das questões

362
vagas de Medicina fechadas
em 2009 foram reabertas
pelo CNE após ser constatada
a melhoria das instituições

512
vagas de universidades mal
avaliadas foram cortadas pelo
governo no fim de 2010
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