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DESEMPENHO

EDUCAÇÃO

META

6

das escolas públicas do Brasil têm Ideb 6,
nota que indica qualidade no ensino

é a nota média dos alunos nos países desenvolvidos e foi
adotada pelo MEC como objetivo para ser alcançado até 2021
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Alunos da
Anhanguera
reclamam de
aulas online
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por sua vez, falam em demissões
em massa, corte de custos e subversão das orientações do MEC.
O aluno do 3.º ano de Educação Física Gunther Hager, de 37
anos, diz que o seu link da AVA
só foi habilitado há 15 dias. Segundo ele, a própria coordenação do curso avisou à turma que
não se preocupasse com o tempo perdido. “Falaram que era só
fazerumtrabalhinhodepois.Você acha que eu vou me matar para assistir a 30 horas de aula para
depois fazer um trabalhinho?”
Como as atividades são online, os estudantes não se sentem
obrigados a ir à faculdade às sextas-feiras. Os colegas de Hager
até alugaram um campo de futebol para jogar bola no “horário
livre”. Enquanto isso, o câmpus
fica praticamente deserto.
O Estado esteve na unidade
daMariaCândidanasemanapassada e encontrou corredores vazios. Em algumas salas havia aula e, em outras, pequenos grupos
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estudantesdaAnhanguerareclamam da qualidade das atividades, de problemas para acessar o
material e da falta de acompanhamento deprofessores e tutores. Os sindicatos de docentes,

Em São Paulo. Câmpus da Uniban na Rua Maria Cândida, na Vila Guilherme; corredores vazios às sextas-feiras
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Demissões em massa. Mas os

ut

Alunos do grupo educacional
Anhanguera fazem hoje à noite mais uma manifestação
contra o que classificam de
“abandono e precarização do
ensino”. Os estudantes reclamamdeproblemasdeinfraestrutura, da demissão de professores e da implementação
de atividades online que deixam os câmpus vazios sobretudo nasnoites desexta-feira.
Desde o início do ano protestos semelhantes têm ocorridoemváriasunidadesdainstituição.Destavez,amobilizaçãoseránaUnibandaRuaMaria Cândida, na Vila Guilherme, zona norte de São Paulo.
A Anhanguera Educacional, cujas ações são negociadas em bolsa, é o maior grupo
privado de ensino superior da
América Latina. A companhia
fechou2011com valordemercado de R$ 2,93 bilhões. No
ano passado, comprou a Uniban,namaioraquisiçãodahistória do setor no País. Ultrapassouamarcade400milalunos e consolidou a posição de
liderança com 73 câmpus e
500 polos de educação a distância espalhados pelo Brasil.

O modelo pedagógico do grupo se baseia na utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem
(AVA) como ferramenta de
apoio a todos os seus cursos. No
site, os alunos têm acesso a videoaulas,apostilaseexercícios e
devem discutir os assuntos em
fóruns e chats. A prática está de
acordo com portaria do Ministério da Educação (MEC) que deixa as instituições de ensino oferecerem até 20% da carga horária das graduações em módulos
semipresenciais. As avaliações
têm de ser presenciais.

● Infraestrutura
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Estudantes de câmpus da zona norte realizam
protesto hoje contra ‘precarização do ensino’

Alunos de Educação Física da
Uniban da Maria Cândida ainda
não tiveram aulas práticas neste
ano. Piscina, academia e quadra
estão fechadas. Abaixo-assinado
com 339 nomes entregue à
direção cobra providências.

de alunos se reuniam para discutirtrabalhos.Nocâmpussão oferecidos 16 cursos de graduação.
O aluno do 2.º ano de Direito
Wilson Santos, de 37, vai à Uniban assistir a palestras visando a
somar horas de atividades complementares. A de sexta-feira foi
sobre aposentadoria. “A galera
que não está nem aí gosta de não
ter aula. Aposto que a esta hora
não tem ninguém estudando.”
Calouro de Fisioterapia, Paulo Rogério, de 45, só tem duas aulasàsquintasesextas-feiras.Ainda não conseguiu acessar o AVA,
embora afirme estar em dia com
ainstituição.“Estoupagandopara ter 20% a menos de aulas.”
SegundoopresidentedaFederação dos Professores do Estado
de São Paulo, Celso Napolitano,
cercade1,5mil docentes,amaioriamestresedoutores,foramdemitidos da Anhanguera nos últimos meses. “Os professores são
amatéria-primaquedãoqualidade ao ensino superior”, reclama.

Instituição diz que
alunos ‘não estão
dispensados’ às 6ªs
● A Anhanguera afirmou, em no-

ta, que todas as instituições de
ensino que integram o grupo
atendem às exigências da legislação educacional e dos instrumentos de avaliação do MEC.
Disse que às sextas-feiras os
alunos são orientados a fazer
atividades complementares. “Podem ser atividades de complementação de elaboração do trabalho de conclusão de curso, ou
realização de um estudo de caso
que, conforme o tema, pode ser
realizado em sala de aula ou em
outros locais do câmpus.”
Segundo a instituição, as atividades são “constantemente supervisionadas por professores

de cada disciplina, que permanecem no câmpus para orientar e esclarecer dúvidas”. “Os
alunos não estão dispensados
de permanecer na instituição
às sextas-feiras.”
Ainda de acordo com o texto, nas aulas de educação a
distância os estudantes contam com a orientação de professores de EaD, tutores presenciais e a distância “que
atuam na interação e no esclarecimento de dúvidas ao vivo
por meio de chats”.
Sobre as queixas dos alunos de Educação Física, a
Anhanguera disse que já mapeou os problemas de infraestrutura do câmpus Maria Cândida e “vem trabalhando em
um projeto de reforma e manutenção da unidade”. A quadra
deverá ser reaberta em maio,
informa a nota. / C.L.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.

Justiça condena USP a devolver doação de R$ 1 milhão
Família considerou que
instituição descumpriu
acordo de doação
ao não batizar sala
construída com recurso
A família do banqueiro Pedro
Conde (1922-2003) obteve na
Justiça a devolução de cerca
de R$ 1 milhão que havia doado à Universidade de São Paulo (USP) para a construção de
um auditório para 90 pessoas
na Faculdade de Direito do
Largo São Francisco.

Acontrapartidadadoaçãoprevia que a sala fosse batizada com
onomedobanqueiro–pelatradição, as salas da São Francisco só
recebem nomes de professores
da casa. Um quadro com o retratodePedroCondetambémdeveria ser colocado no local.
O contrato foi assinado em
abril de 2009, época em que o
atualreitordaUSP,João GrandinoRodas,era diretorda Faculdade de Direito. A doação foi aprovada pela congregação da faculdade, órgão deliberativo com representaçãodediretores,professores e alunos, e a sala chegou a

ser batizada.
No entanto, um ano depois,
com uma nova direção da faculdade e após protestos de estudantes, a congregação recuou,
alegandoquenãosabiadaobrigação de batismo do auditório.
Muitos alunos e professores comemoraram a mudança, alegando que uma sala não poderia homenagear alguém que nunca lecionou na universidade.
O nome do banqueiro foi retirado da sala e a família de Pedro
Conde considerou que houve
ruptura de contrato. Em abril do
ano passado, eles entraram com

Interferência de arcebispo
provoca crise na PUC peruana

gaçãodequehaviaum“impasse”.
Bispos da Conferência Episcopal
Peruana divulgaram na semana
passada um comunicado em que
pedem o retorno do diálogo.
DIVULGAÇÃO

Religioso entendeu que
a universidade estava
se desviando da Igreja
e cobrou mudanças
em seu estatuto
Filipe Domingues
Paulo Saldaña

Uma crise religiosa atinge a
PontifíciaUniversidade Católica do Peru (PUCP). A instituiçãobuscaumacordocom a
Igreja Católica para manter o
vínculo com o Vaticano, mas
sem perder autonomia.
Tudocomeçouporque oarcebispo de Lima, cardeal Juan
Luis Cipriani Thorne, entendeu que a universidade estava
se desviando do pensamento
da Igreja e cobrou mudanças
em seu estatuto. O clima lembra o que aconteceu na PUC

Dilema. Conflito pode levar PUC peruana a perder câmpus
de São Paulo neste ano (veja quadro ao lado), só que o caso peruano chegou ao Vaticano.
A Santa Sé já cobrou o fim da
crise e exige que a PUCP adapte
oestatutoà constituiçãoapostólica Ex-Corde Ecclesiae – documento que rege as universidades

açãojudicialcontraauniversidade, pedindo a devolução dos recursoseumaindenizaçãopordanos morais.
Na sentença proferida na semana passada, o juiz Jayme Martins de Oliveira Neto, da 13.ª Vara da Fazenda Pública, disse que
“a justificativa de que o ato de
nomeação dependeria de aval da
congregação da universidade jamais se apresentou na superfície
do contrato, permitindo-se inferir aos doadores que se tratava
de hipótese aparentemente formal, sem maior profundidade”.
Ele condenou a USP a ressar-

católicas do mundo, promulgado pelo papa João Paulo II. Sem
entendimento,aPUCPpodeperder o título de pontifícia.
O prazo dado pelo Vaticano
acabou em 8 de abril, e uma reunião, agendada para o dia 13, foi
desmarcadapelareitoriasobaale-

Interferência. A crise começou

emsetembropassado. Oarcebispo peruano exigiu a mudança no
estatuto da universidade para
que fosse garantido a ele o direito de indicar o reitor – a partir de
umalistatríplicequeseria definida pela universidade, em assembleia. O atual reitor, Marcial Rubio, recusou a mudança.
Rubio, professores e parte dos
alunostememaperdadeautonomia da atividade acadêmica com
uma presença maior da Igreja na
direção da PUCP. Até agora, a situação não foi resolvida.
A reitoria da PUCP não vê
com bons olhos a mudança do
estatuto, mas ao mesmo tempo
nãoquerperderotítulodepontifícia. Caso se torne independente, poderia ter de abrir mão de
suas propriedades, que correriamoriscodeserrepassadasparaaArquidiocesedeLima.Odoador do terreno onde está a PUCP
vinculou a herança ao uso por

cir a família em R$ 1 milhão, com
juros e correção. O juiz não acatou o pedido de danos morais.
“A família entende que o acordo assinado com a universidade
não foi cumprido, portanto o dinheiro deve ser devolvido”, afirmaVicenteOttoboniNeto,advogado de Pedro Conde Filho.
Compromisso. A USP afirmou,
pormeiode suaassessoria deimprensa,que seu compromisso na
doação era apresentar a propostade batismo do auditório à congregação,quedeveriatomaradecisão, sem a obrigação de no-

uma universidade pontifícia.
O reitor Rubio chegou a fazer
ataques pesados ao cardeal Cipriani. Ao jornal peruano El Comércio, afirmou que o cardeal
tem interesses no patrimônio da
PUC. “Estou absolutamente seguroque ocardeal querocontroleeconômico”,disseele,acusando Cipriani de ser “inimigo” da
universidade.“Elequerseapoderar dos bens.”
O Vaticano enviou um representante até Lima e convocou o
reitorparaprestaresclarecimentos. Foi o secretário de Estado

mearasala. Auniversidade informouquevairecorrer dadecisão judicial.
Um contrato semelhante
de doação também foi assinado por Grandino Rodas com o
escritórioPinheiroNeto.A sala reformada com o dinheiro
deveriaserbatizadacom onome do advogado José Martins
Pinheiro Neto.
Oescritório,noentanto,optou por não entrar com ação
judicial nem questionar a
USP pela doação.
Osdoiscontratosalimentaram uma crise entre a atual direção da Faculdade de Direito
e o reitor da USP, que chegou
a ser declarado persona non
grata pela congregação.

do Vaticano, cardeal Tarcisio
Bertone, quem estabeleceu o
prazomáximo de8deabrilpara que a PUCP se adaptasse à
Ex-Corde Ecclesiae.
Desafios. Garantir total liberdade de pensamento no
ambiente acadêmico dentro
de uma instituição orientada
pelas doutrinas religiosas é
um dilema presente em muitas pontifícias universidades
espalhadas pelo mundo. Isso
porque as PUCs são vinculadas ao Vaticano.

PARA LEMBRAR
Em março deste ano, o bispo
emérito de Guarulhos d. Luiz
Gonzaga Bergonzini defendeu que professores que tenham ideias contrárias às da
Igreja Católica não deviam
lecionar na PUC-SP. Os alunos também deveriam procurar outra escola.
Para ele, docentes favoráveis à descriminalização do

aborto, eutanásia, maconha e
que mantêm “ideologia homossexual” deveriam procurar outra instituição.
As declarações, publicadas
em reportagem do Estado,
causaram alvoroço entre os
estudantes. Alunos contrários à ideia de d. Luiz Gonzaga realizaram manifestação
no câmpus.

