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Intercâmbio

A s justificativas que
levaram o estudante
de Engenharia Civil
da Universidade Fe-

deral do Rio de Janeiro
(UFRJ) Rafael Girardi, de 21
anos, a tentar uma bolsa em
Portugal pelo Ciência sem
Fronteiras são quase as res-
postas-padrão dos demais
candidatosque acabam optan-
do pelo mesmo país.

“Eu queria ter uma expe-
riência lá fora, muitos amigos
e até minha namorada esco-

lheram Portugal. Além disso,
não tive tempo de fazer o exame
de proficiência em outra língua
para tentar outro país”, conta Gi-
rardi, que havia concluído o 5.º
período no Brasil antes de partir
para o país luso no segundo se-
mestre de 2012.

A intenção de estudar em Por-
tugal veio antes da decisão de op-
tar pela universidade de destino.
“Escolhi a Universidade de
Coimbra, mas não conhecia mui-
to sobre ela. O que sabia mesmo
é que ela era famosa em Direito.”

Depois de quase um semestre
de aulas, foi possível conhecer
um pouco mais sobre o curso. “É
difícil avaliá-lo. As realidades
brasileira e portuguesa são dife-
rentes. A Federal do Rio é boa,
mas o sistema público do Brasil
têm suas deficiências”, fala.

No entanto, mesmo reconhe-
cendo que os professores de
Coimbra são mais “focados” e
praticamente nunca faltaram às
aulas, existem outros quesitos
em que a UFRJ é melhor, afirma
o jovem.

Segundo ele, na UFRJ o es-
tudante tem mais possibilida-
de de trabalhar com pesquisa,
há mais laboratórios, é possí-
vel conciliar os estudos com
estágio e, no Rio, as atividades
extracurriculares eram reali-
zadas de forma mais intensa.
“Em Coimbra, não achei es-
ses pontos muito positivos
não”, fala Girardi.

Mas, segundo ele, o princí-
pio do intercâmbio tem mais
relação com outras questões.
“Em termos de currículo não
muda muito. Acho que o mais
importante é o contato com a
cultura europeia”, diz.

Ele fica em Coimbra até o
final de junho de 2013. “Até lá,
estou tentando conversar
com professores, para partici-
par de projetos envolvendo a
área de urbanismo.” / D.L.

CNPq aceita denúncias
contra cientista da USP

Jogar elásticos em uma caloura
de biquíni ou gravar “bixetes” la-
vando carro de camiseta branca
são algumas das tarefas de uma
gincana realizada na Escola Poli-
técnica da USP para integrar os
novos alunos. Um vídeo de “ins-
piração” ainda sugere que alu-
nos se masturbem em um desco-
nhecido. A lista faz parte do even-
to IntegraPoli e tem causado re-
volta entre estudantes e feminis-
tas por conta dos itens machis-
tas e desrespeitosos.

Em repúdio, um grupo de alu-
nos da USP criou no Facebook
uma página em que pede boicote
às festas da Poli. Ontem, a pági-
na já tinha o apoio de quase 900
pessoas. “É uma forma de pres-
sionar uma mudança de postu-

ra”, disse o estudante de pós-gra-
duação em Biologia Rafael Cruz,
de 26 anos, um dos criadores.

O IntegraPoli existe há mais
de 30 anos e é organizado Grê-
mio Politécnico. A realização
das atividades vale pontos.

Estudantes contam que a gin-
cana “piora a cada ano”. “Fica ca-
da vez mais depravado, com ex-

posição maior de mulheres”, diz
uma estudante. Quem não parti-
cipa sofreria pressões. “Muitas
se sentem coagidas e, se alguma
critica, é humilhada”, diz uma es-
tudante da pós-graduação.

O blog Uma feminista cansa-
da divulgou o material, afirman-
do que o evento “incentiva os alu-
nos a cometerem assédio se-

xual”. “Percebo uma maior
quantidade de denúncias e
protestos contra os trotes
considerados humilhantes”,
disse a responsável pelo blog,
que pediu anonimato.

Pelo Twitter, o diretor da
Poli, José Roberto Cardoso,
disse que “atividades que de-
nigram a imagem feminina
não serão admitidas”.

Anteontem à noite, alguns
itens foram suprimidos, de-
pois que o documento já tinha
tido 8 mil visualizações. O
Grêmio informou que eles fo-
ram reescritos para “uma me-
lhor compreensão”, mas res-
saltou que pessoas “alheias à
comunidade politécnica” de-
turparam a finalidade do even-
to. Mesmo insistindo no cará-
ter “jocoso”da iniciativa, com
apoio pela maioria, o Grêmio
pediu desculpas aos que te-
nham se sentido ofendidos.

Na semana passada, a USP
abriu investigação no câmpus
de São Carlos, onde estudan-
tes hostilizaram feministas
que protestavam contra o des-
file “Miss Bixete”. A Secreta-
ria de Políticas para as Mulhe-
res divulgou ontem nota de re-
púdio ao episódio. / PAULO

SALDAÑA E CAIO DO VALLE

Preocupada com o número ex-
cessivo de universitários interes-
sados numa bolsa do Ciência
Sem Fronteiras (CsF) para estu-
dar em uma das 50 instituições
disponíveis em Portugal – onde
há menos universidades de exce-
lência internacional –, a Coorde-

nação de Aperfeiçoamento do
Pessoal de Nível Superior (Ca-
pes) enviou uma notificação pa-
ra os futuros bolsistas desse país.

Conforme revelado pelo Esta-
do no dia 2, foram encaminha-
dos e-mails para 9,7 mil estudan-
tes das áreas prioritárias, a maio-

ria alunos de cursos de exatas.
Todos eles queriam estudar em
Portugal, mas agora podem
transferir sua candidatura para
Estados Unidos, Grã-Bretanha,
Austrália, Canadá, Irlanda, Itá-
lia, França ou Alemanha.

Para esses estudantes, no en-

tanto, não foi exigido nenhum
conhecimento do idioma estran-
geiro do país de destino. Seriam
concedidos a eles cursos imersi-
vos de seis meses de duração pa-
ra a melhoria da proficiência.

A maneira como foi conduzi-
do o episódio ainda está gerando

uma série de dúvidas nos alunos
que tiveram de optar até ontem
pela transferência. O e-mail foi
encaminhado na madrugada da
última sexta-feira, segundo rela-
tos de estudantes.

Mesmo já tendo optado pela
Itália, Sergio Machado, de 23
anos, aluno do curso Engenharia
Biomédica da Universidade Fe-
deral do ABC, ainda possui uma
série de perguntas sem respos-

tas. “Não sei bem qual será a no-
va data de viagem, nem se terei
direito assegurado ao curso de
italiano e se a minha vaga na Itá-
lia será de fato garantida”, diz.

De acordo com a Capes, a dis-
tribuição desses candidatos pa-
ra outros destinos visa alcançar
“maior equilíbrio na formação
dos estudantes de acordo com
os objetivos estratégicos do
CsF”. / D.L.

Gincana da Poli incentiva
machismo e revolta estudantes

Capes oferece a alunos transferência de país

ARQUIVO PESSOALBolsistas
fazem curso
pior em
Portugal
Entre estudantes do Ciência sem Fronteiras,
quase 70% estão em universidades mais fracas

Herton Escobar

Uma comissão do Conselho Na-
cional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico
(CNPq) aceitou ontem as denún-
cias feitas no início do ano con-
tra o pesquisador Rui Curi, dire-
tor do Instituto de Ciências Bio-
médicas da Universidade de São
Paulo (ICB-USP), e determinou
que elas passem pela análise téc-
nica de um especialista.

Curi tem três acusações pen-
dentes contra ele: duas de mani-
pulação de dados e uma, de auto-
plágio. Uma decisão sobre a “cul-
pabilidade” do cientista só deve-
rá ser tomada na próxima reu-
nião da Comissão de Integrida-
de na Atividade Científica
(Ciac) do CNPq, prevista para o

fim de abril. Caberá ao especialis-
ta determinar se os erros identifi-
cados em trabalhos publicados
por Curi, em colaboração com
alunos e outros cientistas, foram
acidentais ou intencionais.

“Deverá ser alguém que enten-
de das técnicas utilizadas nos tra-
balhos e que não tenha conflitos
de interesse com o professor Rui
Curi”, disse ao Estado o presi-
dente da Ciac, Paulo Beirão.

As acusações, anônimas, fo-
ram publicadas em dezembro no
blog de denúncias Science Fraud.
O site foi retirado do ar em janei-
ro, mas as denúncias chegaram
ao CNPq e à reitoria da USP, que
também investiga o caso.

Curi, segundo as denúncias, te-
ria manipulado resultados de ex-
perimentos apresentados em al-
guns trabalhos. Ele reconheceu
que há erros nas publicações,
mas afirma que foram erros de
edição, não intencionais, e que
não alteram as conclusões dos es-
tudos. Um dos trabalhos envolvi-
do nas denúncias foi retratado e
três, oficialmente corrigidos.

Experiência. O estudante Rafael Girardi, de 21 anos, cursa Engenharia Civil na Universidade de Coimbra, em Portugal

‘O IMPORTANTE É O CONTATO
COM A CULTURA EUROPEIA’
Sem teste de proficiência em outro idioma, jovem decidiu ir para Portugal

Davi Lira

Dos 2.587 bolsistas do Ciên-
cia Sem Fronteiras (CsF) em
Portugal – o país é o segundo
principal destino do progra-
ma –, quase 70% foram para
universidades consideradas
mais fracas que as principais
instituições brasileiras ran-
queadas pelo SCImago, reco-
nhecido grupo de pesquisa in-
ternacional que classifica os
melhores locais para se estu-
dar na América Latina, Portu-
gal e Espanha.

A situação – que preocupa os
gestores do programa e custa
aos cofres públicos R$ 48 mi-
lhões por ano – fez com que o
governo federal agisse. Na sexta-
feira, cerca de 9,7 mil candidatos
ao intercâmbio em Portugal fo-
ram notificados pelo CsF sobre a
possibilidade de trocar de país
(mais informações nesta página).

Para chegar aos números, o Es-
tado cruzou as informações so-

bre a quantidade de bolsas imple-
mentadas até janeiro de 2013
com o atual ranking ibero-ameri-
cano da SCImago. Foram consi-
derados índices de qualidade da
produção científica e internacio-
nalização dos pesquisadores.

No cruzamento, observou-se
que, das bolsas implementadas
nascercade50instituições portu-
guesas, apenas 818 universitários
e pesquisadores brasileiros fo-
ram para instituições lusas como
aUniversidadedoPortoeaTécni-
ca de Lisboa. Elas são considera-
das tão boas quantos as sete me-
lhores universidades públicas do
Brasil – USP, Unicamp, Unesp e
as federais de São Paulo
(Unifesp), Rio de Janeiro
(UFRJ), Rio Grande do Sul
(UFRGS) e Minas Gerais
(UFMG) –, todas ranqueadas no
top 20 da SCImago. Na lista das
250 melhores, o Brasil ocupa 82
postos e Portugal, 21.

Uma das principais platafor-
mas políticas do governo, o CsF
atingiu desde 2011 apenas 22%
da meta de enviar 101 mil bolsis-
tas “às melhores universidades
do mundo” até 2015.

“O programa está mais preo-
cupado em mostrar números.
As universidades de Portugal
não estão à altura das nossas, a
não ser em algumas especialida-
des”, afirma o economista Cláu-
dio Moura e Castro, especialis-
ta em educação.

Cursos piores. Com base no
prestigioso ranking QS World
University, quando se compara
o curso de Engenharia Civil da
UFRJ com o da Universidade de
Coimbra – que recebe a maior
quantidade de brasileiros –, a ins-
tituição do Brasil se sai melhor.

No próprio site da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento do Pes-

soal de Nível Superior (Capes),
umas das administradoras do
programa, nenhuma universida-
de portuguesa é sequer listada
como referência na seleção de
melhores instituições euro-
peias, muito menos na relação
das mais destacadas em Enge-
nharia e Tecnologia, áreas consi-
deradas prioritárias para o pro-
grama.

Um dos motivos da grande
quantidade de universidades

portuguesas disponíveis é a faci-
lidade na assinatura dos convê-
nios com o programa, afirma
Luiz Felipe Lampreia, ex-minis-
tro das Relações Exteriores e ex-
embaixador em Portugal.

“Não significa que elas não te-
nham critério nem parâmetros
de aceitação de alunos. Mas a de-
manda por uma universidade de
ponta americana, como Stan-
ford e Harvard, é certamente
maior”, diz Lampreia.

Além de não estarem sendo en-
viados para instituições de exce-
lência internacional, os bolsis-
tas em Portugal ainda deixam de
aprender a segunda língua – ou-
tra missão central do CsF.

“Independentemente da insti-
tuição em que vai estudar, o alu-
no retornará ao País com um im-
portante ganho cultural e acadê-
mico”, pondera Erasto Fortes,
professordaFaculdadede Educa-
ção da Universidade de Brasília.

OConselhoNacionaldeDesen-
volvimento Científico e Tecnoló-
gico (CNPq), também gestor do
programa, diz que busca parce-
rias com as melhores universida-
des “disponíveis”.

O CNPq informa ainda que o
Ministério da Educação está de-
senvolvendo o programa Inglês
sem Fronteiras para aumentar o
número de bolsistas enviados pa-
ra Estados Unidos, Canadá, Aus-
trália e Grã-Bretanha.

Na Poli. Lista de gincana, com itens machistas, é criticada

● Abrangência

Tradicional festa da
Escola Politécnica da
USP para integração dos
calouros estimularia até
a prática de abuso sexual

Acusações relacionadas
a erros em trabalhos do
pesquisador Rui Curi
serão analisadas por
um especialista da área

22 mil
bolsas autorizadas (inclui alunos
que já estão no exterior e outros
que foram escolhidos e ainda vão)

5.027
das bolsas para os EUA

2.935
estudantes escolheram Portugal;
outros 2.464, a Espanha

1.939
foram para a Grã-Bretanha e a
Alemanha recebeu 1.753
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A12.




