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-BRASÍLIA- O Ministério da Educação
(MEC) informou ontem que a lei de co-
tas em universidades e institutos fede-
rais deverá ser aplicada imediatamen-
te, gerando efeitos nos vestibulares que
selecionarão candidatos para ingresso
no primeiro semestre de 2013. A deter-
minação constará na regulamentação
da lei, em decreto a ser assinado pela
presidente Dilma Rousseff.
A decisão foi comunicada anteontem

pelo ministro Aloizio Mercadante a rei-
tores de pelo menos 19 universidades
que já publicaram editais de vestibular
sem previsão de cotas. Os editais des-
sas instituições deverão ser refeitos.
O presidente da Associação Nacional

dos Dirigentes das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (Andifes), Car-
los Edilson de Almeida Maneschy, in-
formou que a entidade vai aguardar o
decreto para se manifestar. Segundo
ele, quando isso acontecer, deverá ser
organizada uma reunião com as procu-
radorias das universidades, com o ob-
jetivo de unificar todas as orientações
sobre a determinação.
—Vamos ter que vencer todas as difi-

culdades para que a lei seja cumprida
— disse, ao afirmar ser provável que al-
gumas instituições enfrentem dificul-
dades de adaptação.
Não está claro, por exemplo, se have-

rá uma regra geral que permita ou proí-
ba novas inscrições, no caso de estu-
dantes não inscritos que agora queiram
participar. Na Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG), cujo edital não
previa cotas e atraiumais de 60mil can-
didatos, o reitor Clélio Campolina diz
que não aceitará novas inscrições, mas
não vai se opor à lei.
— A inscrição já fechou, não vamos

mudar. Temos autonomia para fazer is-
so — disse Campolina, que reivindica-
va o adiamento das cotas.
Em seu primeiro ano de

vigência, a lei reserva pelo
menos 12,5% das vagas
para quem cursou o ensi-
nomédio em escola públi-
ca, com subcota por crité-
rios de renda e raça. Em
quatro anos, esse percen-
tual deve subir para 50%.
De acordo com a Casa

Civil, a versão final do de-
creto não está pronta. O
MEC confirmou apenas
que a reserva de vagas va-
lerá já no próximo vestibu-
lar. Quem acompanhou a
reunião de Mercadante
com reitores, no entanto,
diz que o decreto dará li-
berdade às instituições pa-
ra que fixem notas míni-
mas de corte para cotistas,

a exemplo do que fazem no sistema
universal.
Outro ponto em análise é o arredon-

damento das frações correspondentes
ao número de cotistas. É que a reserva
de vagas é calculada com base em per-
centuais, o que resultará em números
fracionados. OMEC pretende que o ar-
redondamento seja feito para cima.
Das vagas reservadas para cotistas,

metade deverá ser ocupada por estu-
dantes com renda familiar
mensal, por pessoa, de até
um salário mínimo emeio
(R$ 933). Todos os cotistas
devem ser egressos da re-
de pública.
Parte das vagas será des-

tinada a candidatos pre-
tos, pardos e índios, na
mesma proporção que es-
ses grupos aparecem no
censo do IBGE, em cada
estado. Assim, os percen-
tuais da subcota racial se-
rão diferentes em cada
unidade da federação.
Segundo o MEC, essas

subcotas serão calculadas e
preenchidas separada-
mente, conforme a cor do
candidato. No debate inter-
nodo governo, cogitou-se a
unificação das subcotas ra-

ciais, o que permitiria que as vagas fos-
sem preenchidas apenas por pardos,
pretos ou índios, numa competição in-
terna entre os grupos. Houve o temor de
que os índios ficassem sub-representa-
dos. Para oMEC, a lei é clara e prevê que
pretos, pardos e índios tenham seu lugar
respectivamente assegurado. Caso so-
brem vagas da subcota racial, elas serão
preenchidas pelo critério-mãe, que re-
quer apenas que o estudante tenha cur-
sado o ensinomédio em escola pública.
OMEC informou que o Sistema de Se-

leção Unificado (Sisu), que selecionará
candidatos em pelo menos 32 universi-
dades e 38 institutos exclusivamente
combasenos resultadosdoExameNaci-
onal do Ensino Médio, funcionará con-
forme a nova lei. No encontro com reito-
res, Mercadante disse aos dirigentes que
o caminhoEnem/Sisu é o “mais seguro”:
— Temos expertise porque já traba-

lhamos assim com o ProUni (Programa
Universidade para Todos)—disseMer-
cadante.
O ministro reuniu reitores para dissi-

par resistências, já que havia um grupo
contrário à entrada em vigor imediata
da lei. Até mesmo dirigentes do MEC
entendiam que as cotas deveriam valer
só nos processos seletivos para o se-
gundo semestre de 2013. l
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Para valer.Mercadante anunciou que os editais devem ter o percentual de cotas previsto por lei

MEC exige a aplicação imediata
da lei de cotas nas federais

UFRJ, UniRio e Rural já
se adequarão em 2012
Crítico ferrenho da Lei de
Cotas, reitor da UFF não

foi encontrado
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Entre as instituições federais
de ensino superior do Estado
do Rio, a única que ainda não
decidiu se adequar à Lei de
Cotas é a Universidade Federal
Fluminense (UFF). Ontem, a
UniRio e a Universidade Fede-
ral Rural do Rio de Janeiro
(UFRRJ) anunciaram que se
adequarão à legislação já para
o ingresso de estudantes em
2013. A UFRJ já havia informa-
do, na última semana, que
cumpriria a lei ainda neste
processo seletivo.
Ricardo Motta Miranda, rei-

tor da Rural, que havia pedido
um levantamento sobre os es-
tudantes que entraram nos
cursos de graduação nos últi-
mos anos, disse que a universi-
dade já atende à demanda so-
cial das cotas. Miranda não
participou da reunião da Andi-
fes com Mercadante em Brasí-
lia. Aguardará o retorno da sua
pró-reitora de graduação, que
compareceu ao encontro, para
formalizar o cumprimento da
lei no edital do processo seleti-
vo, que tem como única forma
de acesso o ExameNacional de
EnsinoMédio (Enem). O reitor
espera que até 20 de outubro a
situação esteja definida.
— Vamos fechar nosso edital

atendendo às demandas da lei,
na medida em que nossa reali-
dade já aponta nessa direção.
Como no primeiro ano temos
que cumprir 1/4 do que prevê
a lei, acredito que já estamos
acima disso no perfil socioeco-
nômico e de estudantes de es-
colas públicas. O que vamos
fazer é verificar no levanta-

mento como está a tendência
do perfil racial dos alunos, pa-
ra ver como se adequar. Acho
que o nosso caso vai ser um
dos menos complicados— ex-
plicou o reitor da Rural
Em nota, a UniRio informou

que irá disponibilizar 12,5% de
suas vagas para estudantes
que tenham cursado integral-
mente o ensino médio em es-
colas públicas, garantindo a
oferta a estudantes oriundos
de famílias com renda igual ou
inferior a um salário mínimo e
meio per capita e a estudantes
autodeclarados negros, pardos
e indígenas, conforme deter-
mina a Lei de Cotas. Amedida,
que já entrará em vigor no pró-
ximo semestre letivo, incluirá
as vagas ofertadas por meio do
Sistema de Seleção Unificada
(Sisu), os cursos das áreas de
Artes Cênicas e Música, nos
quais há a exigência de Teste
de Habilidade Específica
(THE), e os cursos oferecidos
na modalidade à distância.
A UFRJ já se adequou à Lei

de Cotas para 2013. O edital do
processo seletivo já previa a re-
serva de 30%das vagas de cada
curso para estudantes com o
perfil exigido. Há 20 dias, o rei-
tor Carlos Levi aprovou resolu-
ção que eleva o critério da ren-
da mínima per capita para até
um salário mínimo e meio
(previsto pela Lei de Cotas) e
passa a valer apenas para me-
tade das vagas reservadas. Já
os critérios raciais valerão para
a totalidade dos 30%.
O GLOBO não conseguiu

contato com o reitor da UFF,
Roberto Salles, ontem. Na últi-
ma semana, ele fez duras críti-
cas à implementação da lei já
neste processo seletivo e disse
reiteradamente que a universi-
dade não se adequaria à lei pa-
ra a entrada de estudantes em
2013. l

“ Vamos ter
que vencer
todas as
dificuldades
para que
a lei seja
cumprida”
Carlos Maneschy
Presidente da Andifes
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l VÍDEO: Especialistas da FGV
explicam os votos dos ministros
do STF

l PLACAR: Veja quem foi
condenado até agora pelo STF e
por quais crimes

l CELULAR E TABLET: Acesse
app.oglobo.com.br/eleicoes e
acompanhe a cobertura

completa das eleições

l INFOGRÁFICO: Conheça o
perfil de alguns candidatos a
vereador do Rio

l PESQUISAS: Confira como
está a corrida eleitoral no Rio

l ANÁLISES: Especialistas do
Iesp/Uerj falam sobre as eleições
municipais

l ENQUETE: Você já escolheu
em quem vai votar para
vereador?
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro,  5 out. 2012, Primeiro Caderno, p. 14.




