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Segundo a recém-regulamen-
tada Lei de Cotas, as universi-
dades e os institutos federais
vinculados ao Ministério da
Educação (MEC) terão qua-
tro anos para implantar a Lei
de Cotas de forma integral,
mas os processos seletivos
para matrículas em 2013 já
precisam oferecer uma reser-
va de vagas de 12,5% em to-
dos os cursos para alunos
que tenham cursado integral-
mente o ensino médio em
escolas públicas, mesmo em
cursos de educação profissio-
nal técnica.

Metade das vagas reserva-
das será de ampla concorrên-
cia. A outra será definida por
critérios de cor, da rede de
ensino e da renda familiar
(até 1,5 salário mínimo por
pessoa da família). As cotas
raciais terão proporção de
vagas no mínimo igual à so-
ma da porcentagem de pre-
tos, pardos e indígenas na
população da unidade da fe-
deração do local de oferta de
vagas da instituição, segundo
o Censo 2010 do IBGE.

● Por que o senhor discorda dos
critérios estabelecidos pela nova
Lei de Cotas?
Acho que há um erro original,
que é estabelecer o conceito de
colégio público. Isso exacerba
e deixa sem nenhuma chance
os alunos de escola estadual. E,
com a nossa política afirmati-
va, nós temos colocado pes-

soas muitos pobres na universi-
dade, independentemente da
cor da pele. Não acho que essa
divisão do governo seja mais
inclusiva que o que nós esta-
mos fazendo. Do meu ponto
de vista, quando se fala em po-
breza, é mais inclusivo que es-
sa lei de cotas raciais. E a ques-
tão de se autodeclarar negro

ou pardo traz problemas. Já
houve caso de seleção de dois
irmãos gêmeos em que um não
foi aceito. E tem gente que é
branco, mas pode se aproveitar
e dizer que lá atrás tem um
pouco de sangue africano.

● Faltou diálogo na condução
desse processo de aprovação da
Lei das Cotas?
Sou um reitor presente, vou a
praticamente todas as reuniões
da Andifes (Associação Nacional
dos Dirigentes das Instituições Fe-
derais de Ensino Superior) e even-
tos importantes sobre ensino
superior, e em nenhum mo-

mento fui convidado a dar mi-
nha opinião. Acho que falta um
pouco de diálogo no Congres-
so Nacional, escutar as vozes
dos professores do ensino bási-
co e das universidades. Essa lei
é complexa e deveria ser aplica-
da mais devagar.

E falta o recurso adequado
para aplicá-la. Os recursos nas
universidades são bem aplica-
dos, como, por exemplo, no
programa de expansão – inclui
obras nas universidades e am-
pliação de vagas. Eu considero
como um PAC. De 2 mil obras
previstas, menos de 10% estão
paradas, coisa que não se vê

em nenhum outro setor do
País. É um porcentual muito
pequeno.

● Mas o processo de expansão
das federais recebeu diversas
críticas por ampliar o número de
vagas sem a consequente infraes-
trutura para abrigar os novos alu-
nos. Essa política foi feita de for-
ma adequada?
No mundo ideal, íamos fazer o
projeto, para depois licitar. E
depois dos prédios prontos e
testados, faríamos concurso
para professor, depois para fun-
cionário, depois o vestibular.
Isso se chama “ilha da fanta-

sia”. O programa, de um modo
geral, é um sucesso. Os proble-
mas que existem são por causa
da Lei de Licitações. Essa lei
beneficia empresas trambiquei-
ras, porque todo mundo pode
participar e o Tribunal de Con-
tas da União não deixa restrin-
gir. E há também os custos
quando a licitação é cancelada
ou quando a obra atrasa. O
grande problema desse projeto
foi que se pensava que o custo
seria X, e o custo foi sendo X +
Y. Esse custo vai ter de ser ar-
cado pelo governo federal, por-
que nenhuma obra do projeto
pode ficar para trás. / H.A.S.
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Os países reunidos na 11.ª Confe-
rência das Partes (COP) da Bio-
diversidade em Hyderabad, Ín-
dia, chegaram a um acordo on-
tem à noite (já madrugada de sá-
bado no horário local) para do-
brar a ajuda financeira de países
desenvolvidos aos países em de-
senvolvimento para financiar
ações em prol da biodiversidade.

O compromisso acordado é
de duplicar, até 2015, a média do
valor gasto por essas nações en-
tre 2006 e 2010 com a questão. E
manter ao menos nesse nível até
2020. Não foram geradas obriga-
ções para os países emergentes,
mas o texto encorajou que to-
dos, pobres e ricos, aumentem
seus investimentos para conter
a perda de biodiversidade.

Esse é o objetivo principal das
chamadas metas de Aichi – 20
compromissos acordados por es-
ses mesmos países há dois anos
na COP10, em Nagoya (Japão).
O aumento de investimento defi-
nido agora visa justamente a au-
xiliar as nações no cumprimento
dessas metas até 2020. Entre

elas está, por exemplo, a criação
de áreas protegidas em 17% das
áreas terrestres do mundo e em
10% das marinhas.

Para Francisco Gaetani, secre-
tário executivo do Ministério do
Meio Ambiente e chefe da delega-
ção brasileira no evento, foi um
bom acordo se for levada em con-
ta a crise econômico-financeira
que a Europa está sofrendo.
“Houve uma manutenção do
compromisso desses países de
continuar investindo em biodi-
versidade e isso é bem anima-
dor”, disse.

Na prática isso significa que a
União Europeia, por exemplo,
vai investir € 3 bilhões adicio-
nais ao que já gasta com biodiver-

sidade pelos próximos anos.
Apesar de comemorado pelas

nações presentes, o valor está
bem aquém de cálculos feitos pe-
la própria Convenção da Diversi-
dade Biológica, que chegou a esti-

mar em US$ 600 bilhões o custo
só para cumprir a meta das áreas
protegidas. Estudo divulgado na
revista Science na semana passa-
da previu que para cumprir aque-
la meta e a redução do risco de

extinção de todas as espécies
ameaçadas seriam necessários
US$ 81 bilhões por ano.

Para Gaetani, esses números
podem representar o que é ne-
cessário, mas não reflete o que
os países podem doar. “De todo
modo, haverá uma revisão em
2015 desses valores e a expectati-
va é que aumente mais.”

Além disso, a expectativa é
que também haja investimento
de setores privados, bancos de
financiamento, governos locais,
além de políticas públicas que
promovam o desenvolvimento
sustentável. O Banco Mundial,
na quinta-feira, divulgou um es-
tudo mostrando que aborda-
gens nesse sentido podem ser
mais eficazes. Eles citam o exem-
plo do Estado do Acre, que redu-
ziu em 70% as taxas de desmata-
mento e aumentou o PIB em
44% entre 2003 e 2008 como re-
sultado da diminuição do corte
ilegal de árvores.

Leia. Homem chegou à Sibéria
há 1 milhão de anos, diz estudo
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COP da Biodiversidade termina
com compromisso de países ricos
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‘Em nenhum momento
fui convidado a opinar’

Reitor de universidade federal critica
Lei de Cotas e muda vestibular 2014

Lei já vale para
vestibular 2013

Roberto Salles, reitor da Universidade Federal Fluminense

Apoio. O brasileiro Braulio Dias (esq), secretário da CDB: vitória

Injustiça. Para o reitor da UFF, alunos de escolas estaduais ficarão em desvantagem em comparação aos das federais
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Eles aceitaram duplicar,
até 2015, ajuda
financeira aos países em
desenvolvimento para
ações pró-biodiversidade

Heloisa Aruth Sturm / RIO

Uma das mais ferrenhas oposi-
toras à Lei de Cotas nas univer-
sidades federais regulamenta-
da nesta semana pelo governo,
a Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) acatou a determi-
nação imposta pela nova nor-
ma e reservará, já no próximo
vestibular, 12,5% de suas 9.640
vagas para alunos egressos de
escolas públicas, considera-
dos critérios raciais e econômi-
cos. Mas planeja mudanças no
processo seletivo do ano que
vem, reestabelecendo o vesti-
bular em duas fases.

“A UFF vai cumprir a lei. Mas,
em relação à universidade, alcan-
çamos um retrocesso”, afirmou
o reitor Roberto Salles. E para
demonstrar sua insatisfação
com as novas regras, destinará
outros 10% das vagas a estudan-
tes de escolas públicas esta-
duais e municipais, sem adoção
de critérios raciais, excluindo
dessa fatia os alunos dos colé-
gios federais, militares, técni-
cos e de aplicação.

A mudança maior na UFF,
com sede em Niterói, se dará no
processo seletivo de 2013. Na pri-
meira fase, utilizará o Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), por
meio das notas obtidas no Exa-
me Nacional do Ensino Médio
(Enem) – sistema já adotado pe-
la UFF no vestibular passado.

O Ministério da Educação
(MEC) não obriga que o Enem
seja utilizado como critério de
admissão, afirmando que os re-
sultados obtidos no Enem “pode-
rão ser utilizados como critério
de seleção para as vagas”. Na se-
gunda fase, a UFF planeja elabo-
rar provas dissertativas específi-
cas para cada área.

“Temos o padrão UFF e não
podemos aceitar menos que is-
so. Independentemente da sele-

ção nacional, tem de ter nosso
padrão para dizer o perfil do alu-
no que queremos. E essa discus-
são vai ser para o ano que vem”,
afirmou Salles.

Requisitos. Segundo o reitor, a
instituição planejava, para o ves-
tibular deste ano, reservar 25%
de suas vagas a estudantes oriun-
dos de escolas públicas esta-

duais, com renda familiar de até
1,5 salário mínimo, mas sem cri-
tério racial. Agora, com a obriga-
toriedade de seguir a lei federal,
22,5% das vagas serão destina-
das a políticas afirmativas, po-
rém com requisitos distintos.

A principal crítica da UFF à lei
se refere à definição muito am-
pla de escola pública. Isso por-
que, ao enquadrar nesse quesito

os colégios federais, como o Pe-
dro II, militares, técnicos e de
aplicação, como o CAP da Uni-
versidade Federal do Rio, cria
uma desvantagem para os estu-
dantes de escola estadual, já que
tais instituições possuem tradi-
cionalmente uma qualidade de
ensino comparada aos melhores
colégios particulares.

Mas a reitoria também se preo-

cupa com os impactos financei-
ros e administrativos que as no-
vas regras podem causar. “Va-
mos ter de montar toda uma lo-
gística de técnicos e assistentes
sociais. Criam a lei, não preveem
mais recursos, e vamos ter despe-
sas para criar uma equipe multi-
disciplinar para fazer essa sele-
ção”, diz o reitor.

Salles também reclama da fal-

ta de verba suficiente para as au-
las de reforço e para o Programa
Nacional de Assistência Estu-
dantil (Pnaes), que concede auxí-
lio financeiro a esses alunos – me-
didas que podem diminuir a eva-
são escolar.

O edital estabelecendo as no-
vas regras do processo seletivo
deste ano na UFF será publicado
em novembro.

Educação. Dirigente da Universidade Federal Fluminense (UFF) anuncia que vai destinar este ano, além dos 12,5% das vagas previstas
na lei, outros 10% a estudantes de escolas públicas sem adoção de critérios raciais; processo seletivo do ano que vem terá duas fases
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.




