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● A obrigatoriedade do Enem
também impede inscrições no
Programa Inglês sem Frontei-
ras, criado pelo MEC depois que
foi constatado que o domínio do
idioma era uma dificuldade para
quem pretendia viajar pelo Ciên-
cia sem Fronteiras (CsF).

O acesso à plataforma virtual
de cursos My English Online fica
restrito aos alunos de graduação
com nota igual ou superior a 600
pontos em edição do Enem após
2009. O apoio do governo para
aulas presenciais de inglês tam-
bém não chega a todos. Na pri-
meira fase do programa, partici-
pam só universidades federais
que ofertam graduações de Le-
tras com habilitação no idioma.

O programa, segundo a Capes,
deve ser ampliado gradualmente

às outras instituições. Para Laura
Sterian Ward, coordenadora do
CsF na Unicamp, as universida-
des estaduais deveriam receber
igual apoio nos cursos de línguas
e escritórios de internacionaliza-
ção. “A ajuda financeira está sen-
do dada pelo CsF para implemen-
tar ensino de inglês nas federais
apenas. As estaduais não rece-
bem tal ajuda.” Hoje, a oferta só
é universal no teste de proficiên-
cia, o Toefl. O MEC aplica o exa-
me gratuitamente./B.S.F e V.V.

Aloizio Mercadante, MINISTRO DA EDUCAÇÃO,

SOBRE MESTRADO PROFISSIONAL NO CIÊNCIA SEM FRONTEIRAS

Ranking. Lista mostra que
País deixa topo das 200
melhores universidades com
queda de USP e Unicamp.

TIMES HIGHER EDUCATION BOLSAS

HÉLVIO ROMERO/ESTADÃO

Bárbara Ferreira Santos
Victor Vieira

Desde que o Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) se
tornou obrigatório para a se-
leção do programa de bolsas
no exterior Ciência sem Fron-
teiras (CsF), em junho, candi-
datos de graduação nas prin-
cipais universidades do País,
como o Instituto Tecnológi-
co de Aeronáutica (ITA), a
Universidade de São Paulo
(USP), a Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp)
e o Instituto Militar de Enge-
nharia (IME), foram pegos de
surpresa e não conseguirão
participar do intercâmbio.

O Ministério da Educação
(MEC) mudou as regras do edi-
tal do programa de graduação
sem aviso prévio e três dias an-
tes do prazo final de inscrição
do Enem 2013. Mesmo quem se
inscreveu para a prova deste
ano não poderá usar a nota, já
que a prova será realizada de-
pois da divulgação das convoca-
ções do primeiro semestre.

Os alunos que se prepararam
exclusivamente para os vestibu-
lares dessas instituições – os
mais concorridos e difíceis do
País – não precisaram fazer o
Enem porque o exame não é usa-
do para a composição da nota.
Essas instituições são fortes
nas engenharias – áreas conside-
radas estratégicas para o progra-
ma. Os alunos mais experientes
também estão entre os princi-
pais prejudicados. Quem está
perto dos 90% de conclusão do
curso, limite para se inscrever
no CsF, tem maior probabilida-
de de ter feito o Enem antes de
2009, quando a prova tinha ou-
tro formato e menos adesão.

É o caso de Vitor Sanches Fi-
gueiredo, de 23 anos, aluno do
4.º ano de Engenharia Mecâni-
ca e de Automóvel do IME. Ele
fez o Enem em 2007 e obteve
nota 90 de 100. Só para partici-
par do CsF, se inscreveu na pro-
va neste ano, mas não vai poder
utilizar a nota para o intercâm-
bio deste semestre. Pior: está
perto de se formar e não vai
mais conseguir participar do
programa e fazer o curso de mo-
tores de alto desempenho, que
não existe no Brasil. “Criaram
um critério para selecionar os
alunos com melhores notas pe-
lo Enem, mas eliminaram ou-
tros que poderiam ir pelo crité-
rio de excelência acadêmica.”

Já Rodrigo Bisaia, de 21 anos,

aluno de Engenharia Química
da Unicamp, não pôde fazer o
Enem em 2009, quando pres-
tou vestibulares, porque a pro-
va vazou e foi remarcada pelo
MEC na data em que já ele tinha
outro exame. No mesmo ano
passou no vestibular da
Unicamp e não precisou refazer
o Enem. “Trabalhei quatro
anos para o sonho do intercâm-
bio, que parece mais distante
agora”, lamenta o estudante.

Recusa. Só na Unicamp, dos
153 homologados no último edi-
tal do CsF, a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) recu-
sou 13 apenas por causa do
Enem. Segundo Laura Sterian
Ward, coordenadora do CsF na
Unicamp, os alunos inscritos
no exame de 2013 poderão parti-

cipar da chamada 143, para os
Estados Unidos. No entanto, o
mesmo não se aplicará às de-
mais chamadas para Japão,
Hungria, Alemanha e Canadá.
“A resposta da Capes foi de que
não haveria tempo hábil para es-
perar pela divulgação dos resul-
tados do Enem para as outras
chamadas”, afirma. A coordena-
dora do programa no ITA, Mar-
yangela Geimba, completa:
“Nos editais anteriores, havia
indicação de uso do Enem para
casos de se ter muitos candida-
tos inscritos (como desempate),
mas nunca foi falado em obriga-
toriedade.”

Já para o diretor da Escola Po-
litécnica (Poli) da USP, José Ro-
berto Cardoso, a situação é in-
justa. “Às vezes, o aluno quer se
preparar para uma universida-
de que tem interesse e não se
preocupa com Enem, o que
acontece com alunos da Poli, da
Unicamp e ITA.”

A Capes informou que os alu-
nos que não fizeram o Enem en-
tre 2009 e 2012 não poderão par-
ticipar dos editais deste ano e
não serão abertas exceções. “O
governo federal não abre mão
do Enem como o principal crité-
rio de seleção de candidatos à
bolsa de estudo no programa
Ciência sem Fronteiras”.

“É uma formação voltada para a
produção. Isso ajuda a produtividade
do País, a formação de alto nível.”

Novo critério. Exigência da prova para seleção impede que
estudantes de instituições como USP, Unicamp e ITA participem

MANIFESTAÇÕES

USP e Unicamp. Alunos das
duas principais universidades
estaduais ocuparam as respec-
tivas reitorias em protestos.

Enem deixa alunos
fora do Ciência
sem Fronteiras

Exame também é
requisito no Inglês
sem Fronteiras

Critério. Perto de se formar, Vitor ficará sem intercâmbio

JOÃO CRUZ/ABR- 17/09/2013

● Troca precipitada

FÉRIAS NO BEACH PARK
O maior parque aquático da América Latina

Prezado cliente: Os preços publicados são por pessoa em apartamento duplo com saída de São Paulo. Ofertas válidas até um dia após a publicação deste 
anúncio. Preços e datas de pagamento sujeitos a reajuste e disponibilidade. Condições de pagamento: parcelamento 0+10 vezes sem juros no cartão de 
crédito. Taxas de embarque cobradas pelos aeroportos não estão incluídas nos preços e deverão ser pagas por todos os passageiros. Preços válidos para 
saídas - Oceani Beach Park Resort,  Acqua Beach Park Resort, Wellness Beach Park Resort e Suites Beach Park Resort: 03/outubro. Apenas o pacote para o 
Suites Beach Park Resort inclui ingresso para o parque aquático.

Hospede-se nos resorts Beach Park, localizados à beira-mar na 
praia de Porto das Dunas e com opções de acesso ao maior parque 
aquático da América Latina. Aproveite para conhecer a melhor 
atração do parque de todos os tempos, o recém-inaugurado 
Arrepius, com cinco toboáguas saindo de uma torre de 25m de 
altura, que promete diversão para toda a família.

Oceani Beach Park 
Resort 5 dias

Ideal para casais e famílias pequenas, 
tem piscina, sauna, academia, quadra 
poliesportiva, quadra de vôlei de praia, 
quiosque de jogos de mesa, quiosque 
de massagem, equipe de recreação, 
restaurante e acompanhamento 
nutricional para hóspedes com restrições 
alimentares. O pacote inclui passagem 
aérea ida e volta, transporte aeroporto/
hotel/aeroporto e 4 diárias de hospedagem 
com café da manhã.

A partir de 

10x sem juros de 141 REAIS
À vista R$ 1.401.

Wellness Beach Park 
Resort 5 dias

Com a proposta de oferecer qualidade 
de vida aliada ao bem-estar para o corpo 
e a alma, tem 3 piscinas para adultos e 3 
para crianças, salão de jogos, tendas zen, 
redários, hidromassagem, bar temático, 
spa, academia, quadra poliesportiva, 
equipe de recreação e playgrounds.
O pacote inclui passagem aérea ida e volta, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto e 4
diárias de hospedagem com café da manhã.

A partir de 

10x sem juros de 203 REAIS
À vista R$ 2.030.

Acqua Beach Park 
Resort 5 dias

Cortado por um rio artifi cial, tem piscina 
com borda infi nita, quadras de tênis e 
poliesportiva, academia, playground, 
clube infantil, equipe de recreação, deck 
molhado, mesas de jogos, escola de surfe, 
restaurante e bar molhado. O pacote inclui 
passagem aérea ida e volta, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto e 4 diárias 
de hospedagem com café da manhã.

A partir de 

10x sem juros de 152 REAIS
À vista R$ 1.520.

Suites Beach Park 
Resort 5 dias

Com ambiente tradicional e familiar, 
tem piscinas adulto e infantil, quadra de 
tênis, quadra poliesportiva, clube infantil, 
academia, saunas seca e a vapor, escola 
de surfe e bodyboard, sala de jogos, teatro, 
restaurante e bar molhado. O pacote inclui 
passagem aérea ida e volta, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 4 diárias 
de hospedagem com meia pensão e 
ingresso para o parque aquático.

A partir de 

10x sem juros de 237 REAIS
À vista R$ 2.370.

Ligue:

2146-7011 | 2103-1222 | 2191-8700
Vá até uma loja CVC ou consulte 
o seu agente de viagens.

Viaje com apoio total, preços superbaixos e a segurança que só a maior 
operadora das Américas pode oferecer. E em até 10x sem juros.

“Não faz sentido excluir
alunos de boas
universidades. O governo
adotou o Enem porque quer
valorizar o processo
seletivo nacional, mas tem
de pesar como faz isso.”
Romualdo Portela
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO DA USP
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.




