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Nas ruas

A lunos da universida-
de Mackenzie pro-
testaram na manhã
de ontem contra o

uso da nota do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem)
2011 para preencher parte das
vagas do processo seletivo do
meio de ano da instituição. Às

13 horas, a Polícia Militar jogou
gás de pimenta em estudantes
que tentavam pular o muro para
voltar à universidade.

Segundo a PM, 800 pessoas
participaram da manifestação,
que bloqueou faixas da Rua da
Consolação, entre 11 e 12 horas,
no sentido Rebouças. Só uma

das quatro pistas da via foi libera-
da, o que prejudicou o trânsito
na região central de São Paulo.

“A prova sempre aparece na
imprensa ligada a escândalos e
vazamentos. Não podemos dei-
xar que o reitor, que nunca pisou
no Mackenzie antes de assumir
o cargo, altere o vestibular”, dis-

se o presidente do Centro Aca-
dêmico de Direito, Rodrigo
Rangel. O ato foi organizado
pelo DCE e pelos CAs de Direi-
to e Arquitetura.

O protesto começou com
um apitaço nos corredores da
universidade. Depois de para-
lisar a Consolação, os estudan-
tes seguiram para a Rua Maria
Antônia, aos gritos de “Enem,
não, Mackenzie é tradição”.

Em nota, o Mackenzie la-
mentou os “transtornos cau-
sados nas ruas em decorrên-
cia de tais manifestações”. “O
Enem pode ser considerado o
mais democrático e inclusivo
dos processos seletivos no
País. Nesse sentido, o Mac-
kenzie segue o exemplo de ou-
tras instituições educacio-
nais de primeira linha no Bra-
sil, tanto públicas quanto pri-
vadas, que já incluíram a ini-
ciativa em sua seleção.”

O uso do Enem 2011 para
preencher parte das vagas do
próximo vestibular causa po-
lêmica desde a publicação do
edital do processo seletivo,
neste mês. A nota será usada
como único instrumento de
classificação dos candidatos
para parte das vagas ofereci-
das. / CEDÊ SILVA, LORENA
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ESPECIAL PARA O ESTADO

Estudantes de cidade na Bahia
serão monitorados por chip

HÉLVIO ROMERO/AE

USP vai adotar diploma virtual antifraude
Aluno formado receberá senha na colação de grau; sistema, que agilizará o acesso ao certificado, foi aprovado pelo Conselho Estadual de Educação

PM LANÇA GÁS CONTRA ALUNOS
Estudantes do Mackenzie protestavam contra uso do Enem como vestibular

Ação. Policial militar usa gás de pimenta contra estudantes que tentam escalar muro

Tiago Décimo / SALVADOR

Vitória da Conquista, centro re-
gional do sul da Bahia, vai ser a
primeira cidade do País a monito-

rar seus estudantes por meio de
chips eletrônicos, que vão avisar
pais e responsáveis sobre a fre-
quência deles nas escolas.

Os Uniformes Escolares Inteli-

gentesforamapresentados ontem
pelaSecretariadeEducaçãodomu-
nicípio. Eles trazem o chip instala-
do na camisa do uniforme, sob o
escudo da escola ou na manga.

Com a tecnologia de radiofre-
quência de identificação
(RFID), os sinais dos dispositi-
vos serão identificados por sen-
sores colocados na entrada das

escolas. Imediatamente, o siste-
ma da escola e os celulares cadas-
trados pelos pais dos estudantes
receberão uma mensagem, co-
municando a chegada ou saída
do aluno da instituição.

Segundo o secretário de Edu-
cação do município, Coriolano
Moraes, o investimento foi de
R$ 1,2 milhão e contemplará, a

partir da próxima semana, alu-
nos de 25 escolas das 203 da rede.

A expectativa é de que todos os
43 milestudantes da rede munici-
pal, com idade entre 6 e 14 anos,
tenham os novos uniformes até o
ano que vem. “Além de promo-
vero melhor controle da frequên-
cia, este é um projeto que reapro-
xima os pais do ambiente esco-

lar”, acredita o gestor.
“Notamos ao longo dos anos

que muitos pais ficavam surpre-
sos quando as escolas informa-
vam a baixa frequência de seus
filhos às aulas”, afirma Moraes.
“Com o novo sistema, vamos in-
tensificar o controle sobre os es-
tudantes, evitando que eles fi-
quem nas ruas.”

Paulo Saldaña

A Universidade de São Paulo
(USP) vai adotar um dispositi-
vo inédito de diplomas com
certificação digital. O sistema
vai agilizar o acesso aos certifi-
cados, além de reduzir a quase
zero as possibilidades de falsi-
ficação dos documentos. O di-
ploma virtual da USP foi apro-
vado ontem pelo Conselho Es-
tadual de Educação (CEE), o
que possibilita que outras ins-
tituições adotem a tecnologia.

O modelo estará disponível
até o início do próximo ano. Os
formandos receberão uma assi-
natura digital logo após a cola-
ção de grau. O sistema funciona
como a certificação já usada no
sistema judiciário ou no Cadas-
tro da Pessoa Física (e-CPF),
por exemplo. “A USP fornece
um número e o egresso entra no
site e acessa o documento”, ex-
plica secretário-geral da USP, Ru-
bens Beçak. “Com isso, vamos
conseguir zerar as falsificações.”

Só em 2011, a secretaria-geral
da USP descobriu em torno de 20
casos de diplomas falsos. Em um
dosepisódios, umacandidata ten-
tava vaga em um instituto da USP
com um título falso de mestrado.
A falsificação era quase perfeita,
mas, como o número de registro
não batia, foi descoberta.

No início do mês, o Estado re-
velou 48 casos de professores
que tentaram apresentar títulos
falsos de várias instituições na

rede pública de ensino. Ministé-
rio Público e Polícia Civil investi-
gam as denúncias.

Futuro. A vice-presidente do
CEE, Nina Ranieri, diz acreditar
que a virtualização pode se tor-
nar a realidade de todas as certifi-
cações. “O futuro será esse, pela
celeridade e documentação fide-
digna.” A USP não necessitava
da aprovação do CEE, por conta
da autonomia universitária.
Mas, como preferiu consultá-lo,
obteve resolução do conselho
que possibilita a outras institui-
ções adotar a virtualização.

A agilidade do sistema resolve
o drama de muitos formandos
que precisam apresentar com ur-
gência os títulos para trabalhar.
Isso ocorre em concursos públi-
cos, exame da OAB e na residên-
cia médica, por exemplo.

Na USP, quando a documenta-
ção chega à secretaria-geral –
muitas vezes após três meses de-
pois da colação de grau –, o órgão
ainda leva um mês para finalizar
o certificado. Só em 2011, a secre-
taria fez 37.227 títulos de gradua-
ção, extensão e pós-graduação.

O diploma em papel não vai
acabar. “A vantagem é que a certi-
ficação digital é intransferível e
pode servir como comprovação
do curso a vida toda”, diz Beçak.
Ainda permanece em estudo se
haverá acesso também ao históri-
co escolar e se todos os ex-alu-
nos da USP poderão obter seu
certificado oficial digital.
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