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● A vice-reitora da Unip, Marília
Ancona Lopez, negou que o alu-
no tutelado possa concluir o cur-
so no fim do ano, mesmo que en-
tregue atividades pendentes. “Al-
guma coisa ele não está fazendo
para receber as notas que fal-
tam. Ele não cola grau até termi-
nar tudo.” No entanto, ela admi-
tiu que a colação pode ocorrer
logo depois da do resto da turma.

O estudante sob tutela pode
estar devendo relatório de está-
gio ou o trabalho de conclusão

de curso. Com isso, segundo Ma-
rília, ele não preencheu 80% da
carga horária e não está habilita-
do a participar do Enade. “Vamos
imaginar que ele termina o está-
gio até o fim de abril. Ele pode
colar grau em maio.”

Mais tarde, em nota, a Unip afir-
mou que o sistema tutelado nas-
ceu com base em demandas do
Diretório Central de Estudantes,
que considerava muito alto o va-
lor pago pelas DPs. “O DCE solici-
tou, ainda, que os alunos pudes-
sem cursar as DPs em um prazo
maior. No caso do aluno não con-
seguir eliminar todas até o antepe-
núltimo período, a universidade
prolonga a duração do curso e as
DPs não são cobradas.” / S.P. e C.L.
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Ex-alunos da Unip confirmaram
que a universidade formou estu-
dantes que prestaram o Enade
junto com outros que não fize-
ram o exame. Segundo denún-
cias enviadas à reportagem, isso
ocorre porque a Unip tem um

mecanismo, o regime de progres-
são tutelada, que permite atri-
buir notas quando o coordena-
dor do curso achar conveniente.

“Os alunos são selecionados
durante o curso e, no 5.º e 6.º se-
mestres, são ‘reprovados’ e colo-
cados num ‘limbo’, chamado de
‘turma tutelada’. Após o Enade,
eles voltam a aparecer e con-
cluem o curso rapidamente”, dis-
se uma das fontes. Com a nota
em aberto, o aluno não cumpre a
carga horária de 80% do curso
exigida para prestar o Enade.

Na Unip, para passar para o 2.º
semestre, o aluno pode ficar de

dependência em um número ili-
mitado de disciplinas. Nos se-
mestres seguintes, só pode ficar
de DP em 5 disciplinas. À medida
que o curso se aproxima do fim,
o limite cai para 3. No penúltimo
semestre, só passa quem não te-
ve nenhuma DP. A quem supera
o limite de DPs, a Unip oferece a
opção da turma tutelada, na qual
não cobra pelas DPs.

“Ele será matriculado proviso-
riamente no período seguinte do
seu curso”, explicou um coorde-
nador em e-mail enviado a pro-
fessores. “Vai para o período se-
guinte, mas só faz as DPs que a
Unip determinar. Neste caso, o
aluno fica na condição de tutela-
do até o final do curso.”

O Estadão.edu teve acesso a ou-
tros e-mails de coordenadores.
Em agosto, época da inscrição pa-

ra o Enade, um deles respondeu
a alunos que a nota só estaria dis-
ponível no dia 15 de dezembro,
depois da realização do exame.

O mesmo ocorreu com alunos
de Administração formados em
2009, quando foi realizado o Ena-
de da área. O coordenador avi-
sou que eles tinham até 14 de de-
zembro para regularizar DPs (en-
tregando resumos sobre um li-
vro, um filme e um artigo).
“Aqueles que querem se formar
no ano que vem podem me entre-
gar até 25/06/2010.”

A atribuição de notas só em de-
zembro pode explicar casos co-
mo o de um ex-aluno de Direito
que prestou Enade em novem-
bro de 2009. “Na classe, mais de
25 alunos se formaram, mas só
eu e mais 4 fizemos o Enade.” /
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Denúncia atribui seleção
de alunos na Unip a tutela
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Em meio ao debate sobre co-
mo evitar distorções nos resul-
tados do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes
(Enade), o senador e ex-minis-
tro da Educação Cristovam
Buarque (PDT-DF) defendeu
ontem que todos os universitá-
rios façam a prova e a nota do
aluno conste no diploma.

“Da forma como é hoje, o Ena-
de é como Enem (Exame Nacio-
nal do Ensino Médio): os dados
falsificam a realidade, porque só
os melhores fazem a prova”, afir-
ma o ex-ministro, que foi candi-
dato a presidente da República
em 2006.

Para que isso não ocorra, opi-
na Buarque, o exame deveria ser
realizado todos os anos, abran-
gendo todas as áreas – atualmen-
te os cursos são avaliados a cada
três anos. “Seria caro, mas o re-

sultado vale a pena. Caro mesmo
é Copa do Mundo, Olimpíada.”

Para Maria Helena Guimarães
de Castro, ex-presidente do Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (1995-
2002), a proposta de Buarque é
inviável.

“O Enade é uma prova difícil
de elaborar, feita por uma comis-
são de especialistas. As especifi-
cações vão mudando ao longo da
tempo, à medida que os currícu-
los de graduação acompanham o
mercado”, diz a ex-presidente
do Inep. Por isso, opina Maria
Helena, aplicar a prova todos os
anos seria não apenas muito ca-
ro, mas desnecessário.

Burla. Com base numa denún-
cia formal de que a Universidade
Paulista (Unip) seleciona ape-
nas os melhores alunos para
prestar o Enade, o Ministério da
Educação (MEC) deu dez dias
para a instituição se explicar.

Em 2010, por exemplo, só 353
(41,2%) dos 855 formandos de
Enfermagem, Farmácia, Fisiote-
rapia, Nutrição e Odontologia
de unidades da Unip no Estado

de São Paulo passaram pela ava-
liação, termômetro da qualidade
dos cursos superiores.

Em 2009, a universidade teve
1.307 formandos em Direito no

Estado de São Paulo. Mas somen-
te 350 fizeram o Enade. Em Cam-
pinas, por exemplo, apenas 15
dos 71 veteranos desse curso es-
tavam aptos a fazer o Enade. Am-

bos os grupos tiraram a nota má-
xima, 5.

A universidade atribui a dife-
rença entre concluintes e inscri-
tos no Enade ao fato de que um
contingente expressivo de estu-
dantes termina o curso no meio
do ano.

Porcentual mínimo. Conforme
o Estadão.edu mostrou ontem,
uma proposta será levada neste
mês ao Inep, visando a criar um
porcentual mínimo de participa-
ção no exame.

Nesse caso, as universidades
seriam obrigadas a inscrever no
Enade o equivalente a 70% ou
80% do número de alunos forma-
dos no ano anterior.

A medida pretende evitar que
ocorram variações bruscas no vo-
lume de inscritos causadas, por
exemplo, por uma política de au-
mentar a reprovação de alunos
na véspera do exame – como faz
a Unip.

Senador defende que Enade seja ampliado
Para o ex-ministro da Educação Cristovam Buarque, a prova deveria abranger todas as áreas e ocorrer anualmente – e não apenas a cada três anos

‘Regime atende à
demanda de
estudantes’

Exame. Alunos fazem prova do Enade na Escola Estadual Caetano de Campos, em São Paulo

Progressão tutelada
ajuda aluno com DPs,
mas dá a coordenador
poder de liberar as
notas quando quiser
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




