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Fábio Grellet / RIO

O Ministério Público Federal
(MPF) impetrou ontem ação ci-
vil pública contra a petroleira
norte-americana Chevron e a
Transocean, empresa que pres-
tou serviços à Chevron, pedin-
do indenização de R$ 20 bilhões
pelo segundo vazamento de
óleo, em março, ocorrido no
Campo de Frade, Bacia de Cam-
pos (RJ). Pelo primeiro, em no-

vembro de 2011, o MPF já havia
pleiteado US$ 10,9 bilhões.

A ação foi movida na 2ª Vara
Federal de Campos pelo procu-
rador da República Eduardo San-
tos de Oliveira. Ele pede a parali-
sação das atividades no Campo
de Frade, a proibição de remes-
sa de lucros ao exterior tanto pe-
las empresas como por seus dire-
tores e a reavaliação do Plano de
Emergência Individual, já que o
primeiro vazamento, em novem-

bro de 2011, deveria ter ocasiona-
do essas mudanças.

A ação também pede que as
empresas sejam proibidas de
contratar empréstimos e segu-
ros de risco ambiental, de obter
recursos do Estado brasileiro, e
de enviar ao exterior o maquiná-
rio usado no Brasil.

Segundo o procurador, uma
série de erros cometidos pela
concessionária e pela operado-
ra ocasionou o segundo vaza-

mento, como falhas no cálculo e
no plano de contingência, im-
precisão no dimensionamento,
omissão de informações, limpe-
za inadequada e falta de fiscali-
zação.

Tanto a Chevron como a Tran-
socean já respondem ação do
Ministério Público Federal na 1ª
Vara Federal do Rio pelo derra-
mamento de óleo do navio son-
da Sedco 706, durante perfura-
ção de poço na região, em no-

vembro de 2011.
“O vazamento de óleo das jazi-

das da União no Campo do Fra-
de ainda não foi contido. Os pre-
juízos ambientais e ao patrimô-
nio da União são, a esta altura,
incalculáveis. Cada novo even-
to aumenta esse prejuízo e ex-
põe os erros dos réus nos proce-
dimentos ”, diz Oliveira.

O procurador também abriu
inquérito civil público para in-
vestigar a fiscalização da Agên-

cia Nacional de Petróleo (ANP)
e do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama) às
empresas nacionais e estrangei-
ras de exploração de petróleo. O
objetivo é discutir a revisão de
parâmetros e recursos destina-
dos à fiscalização.

“A segunda ação faz parte de
uma série ultrajante de ações im-
petradas pelo mesmo promotor
que anteriormente ajuizou
ações criminais e civis igualmen-
te absurdas. O valor de R$ 20
bilhões é arbitrário e especulati-
vo”, afirma nota da empresa.

MP pede R$ 20 bilhões de indenização por 2º vazamento

USP quer ‘avaliação
Capes’ em sua pós
Universidade planeja desenvolver sistema semelhante ao do governo
federal para aferir a qualidade de seus programas de pós-graduação

● O ministro da Educação, Aloi-
zio Mercadante, anunciou ontem
que vai reajustar as bolsas de
pós-graduação, “para corrigir a
defasagem”.

A declaração vem uma sema-
na após mestrandos e doutoran-
dos realizarem uma paralisação
para cobrar o aumento nos valo-
res. Mercadante não disse quan-
to será o reajuste.

De acordo com o ministro, o
programa Ciência sem Frontei-
ras – de intercâmbio e mobilida-
de internacional – não faz senti-
do sem a devida recomposição
dos valores das bolsas no País e
no exterior.

Hoje, no Brasil, as de mestra-
do estão em R$ 1,2 mil; de douto-
rado, R$ 1,8 mil; pós-doutorado,
R$ 3,3 mil; e professor visitante
nacional sênior, R$ 8,9 mil. No
exterior, o valor varia. /
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Futuro. Vahan Agopyan: ‘A USP tem de definir o que quer’

Paulo Saldaña

A Universidade de São Paulo
(USP) quer criar um sistema
interno de avaliação de seus
programas de pós-graduação
parecido com a avaliação da
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Su-
perior (Capes), órgão federal
responsável pela pós-gradua-
ção no País. A ideia é ter um
diagnóstico detalhado da qua-
lidade do cursos de mestrado
e doutorado da universidade.

Hoje, existe uma avaliação in-
terna na USP, que é trienal e não
investiga curso por curso. A Ca-
pes fica com a avaliação, reco-
nhecimento das pós e atribuição
de notas dos cursos.

“A USP tem um problema: é
grande demais, atua em muitas
áreas, diferente de outras institui-
ções mundiais de renome. E, por
sermos grandes, precisamos de
uma avaliação como são as exter-
nas, só que mais amplas”, explica

o pró-reitor da Pós-Graduação,
Vahan Agopyan. “A avaliação da
Capes é excelente, mas a USP
tem de definir o que quer.”

A universidade ainda é respon-
sável pela formação de 20% de
todos os doutores do País (mais
informações nesta página). Em
2011, 2,2 mil doutores e 3,4 mil
mestres se titularam pela USP.

Segundo Agopyan, o objetivo
não é criar um ranking de melho-
res programas, mas traçar “dire-
trizes” desses cursos. A propos-
ta surgiu na comissão de pró-rei-
toria e foi tema de conversa há
duas semanas com os coordena-
dores dos 242 programas de pós-

graduação. Agopyan diz que
aguarda relatórios dos coordena-
dores para avançar, ou não, com
a criação da análise.

A avaliação deverá ser anual. A
criação do novo modelo vem na
esteira das discussões do regi-
mento da pós-graduação na
USP. A pró-reitoria identificou a
necessidade de uma análise mais
frequente para garantir uma das
mudanças que devem ser aprova-
das: uma maior autonomia para
as unidades como forma de dina-
mizar os programas e tentar me-
lhorar a qualidade dos pesquisa-
dores. A instituição defende a
formação de um “perfil de líder”.

A proposta ainda prevê que o
estudante passe por uma avalia-
ção até um ano e meio após o
início do curso – a manutenção
da qualificação atual, focada no
programa de pesquisa, ainda se-
rá discutida.

Outra mudança está prevista
no final do curso: a tese vai rece-
ber relatório escrito da banca

examinadora antes da defesa
oral. A intenção é que o aluno
possa se preparar melhor.

Inclusão. O regimento em dis-
cussão possibilita que docentes
não doutores integram os progra-

mas.Segundoopró-reitor,issopo-
de ocorrer emcasos excepcionais.

“Há médicos pesquisadores
em outros países que não têm es-
se título. Não podem participar,
masjá foramorientadores depro-
fessores daqui. Excepcionalmen-

te, também pode haver nos mes-
trados profissionais.”

O documento deve ser votado
pela comissão de pós-graduação
neste mês.Seaprovado, seguepa-
ra o Conselho Universitário e en-
traria em vigor em 2013.

Mercadante diz que
vai reajustar bolsas
de pós-graduação

● Disparidade
A USP é a universidade que mais
forma doutores no mundo, segun-
do o Ranking Acadêmico de Univer-
sidades do Mundo (ARWU). Mas
está entre as 150 no índice geral,
que leva em conta a qualidade.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




