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TV. Candidatos à
reitoria debatem
aumento de vagas

Medicina. Veja
a lista das
pré-selecionadas

estadao.com.br/e/debatereitoria

www.estadao.com.br/e/cursosmedi

O Sudeste concentra 22 dos 42
municípios pré-selecionados
pelo Ministério da Educação pa-
ra receber cursos de Medicina
em instituições privadas, de
acordo com a lista divulgada on-
tem. Já o Norte e o Nordeste
têm 12 representantes. A abertu-
ra de graduações faz parte do

Mais Médicos, programa do go-
verno federal que pretende su-
prir o déficit de profissioinais. A
lista de pré-selecionados traz 12
cidades paulistas, entre elas
São Bernardo do Campo, Mauá
e Osasco, na Grande São Paulo.

Dos mais de 200 municípios
inicialmente interessados, 154

concluíram a inscrição para re-
ceber cursos. Na primeira fase,
podiam se inscrever cidades
que não fossem capitais, com
mais de 70 mil habitantes e sem
graduações médicas.

Já na segunda etapa há requi-
sitos de infraestrutura, como
cinco ou mais leitos disponíveis

por aluno, pelo menos três pro-
gramas de residência em áreas
prioritárias e hospital de ensi-
no. Na terceira etapa, o MEC
analisará o plano de melhorias
dos equipamentos públicos e
programas de saúde do municí-
pio. O resultado final será divul-
gado pela pasta no dia 18. A ex-

pectativa é de criar 3 mil vagas
com os novos cursos.

Para o vice-presidente da As-
sociação Brasileira de Educa-
ção Médica, Francisco Barbosa
Neto, a escolha feita pelo MEC
não desfaz a concentração de
cursos no País. “Não faz senti-
do criar tantas graduações no
Sudeste.” A infraestrutura, pa-
ra Barbosa Neto, é um dos prin-
cipais desafios para a criação
dessas graduações. Segundo

ele, um dos pontos positivos do
edital aberto pelo MEC é a exi-
gência de programas de residên-
cia na região. / VICTOR VIEIRA

Sudeste deve concentrar novos cursos de Medicina

Os professores Hélio Nogueira
da Cruz e José Roberto Cardoso
participarão hoje, às 15 horas, do
debate ao vivo na TV Estadão. A
eleição para reitor da USP será
realizada no dia 19 e quatro cha-
pas vão concorrer. Os três primei-
ros colocados formarão uma lis-
ta tríplice, a ser enviada ao gover-
nador Geraldo Alckmin (PSDB).
Perguntas podem ser enviadas
na #participaestadao.
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TV ESTADÃO. Debate

Candidatos
da USP
defendem
inclusão
Professores que disputam reitoria alertam
para manutenção da excelência do ensino

Sabatina. Marco Antonio Zago e Wanderley Messias, que concorrem no dia 19 à eleição para reitor da USP
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Roma 
6 dias – Saídas diárias

A 
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R
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R
 D

E 10X
SEM
JUROS 298,REAIS

À vista R$ 2.980. Base € 1.073. Pacote 
incluindo passagem aérea e hospedagem 
no Hotel Luce com café 
da manhã.

Madri 
6 dias – Saídas diárias

A 
PA

R
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 304,REAIS

À vista R$ 3.040. Base € 1.094. Pacote 
incluindo passagem aérea e hospedagem 
no Hotel Tryp Washington com café da 
manhã.

Lisboa 
6 dias – Saídas diárias

A 
PA

R
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 287,REAIS

À vista R$ 2.870. Base € 1.032. Pacote 
incluindo passagem aérea e hospedagem 
no Hotel Zurique Vip Executive com café 
da manhã.

Lisboa e Madri 
7 dias – Saídas semanais

A 
PA

R
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 429,REAIS

À vista R$ 4.290. Base US$ 2.155. 
Pacote incluindo passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto, 6 
diárias de hospedagem com café da manhã 
sendo 3 em Lisboa e 3 em Madri, passeios 
por Lisboa, Fátima, Óbidos, Madri e Toledo, 
acompanhamento de guia. Roteiro Série 
Sonhos.

PARAÍSO ...........................................................2146-7011
AMÉRICO BRASILIENSE ...............................5181-5158
AUGUSTA .........................................................3896-2300
AVENIDA ACLIMAÇÃO ....................................3271-7160
CENESP ............................................................3747-7122

CONSOLAÇÃO .................................................2103-1222
FARIA LIMA .....................................................3038-5300
FRADIQUE COUTINHO ..................................3596-3470
GRAND PLAZA SHOPPING II .......................4436-7602
HIPER CARREFOUR CASA VERDE ..............3858-5335

HIPER CARREFOUR JABAQUARA ...............5011-7560
HIPER EXTRA SÃO MATEUS ........................2013-9220
OPEN CENTER - PORTAL DO MORUMBI ...2369-9890
PARQUE SHOPPING BARUERI .................... 2078-9696
POÁ ...................................................................4639-2000

SANTO ANDRÉ (GERTRUDES DE LIMA) .... 2191-8700
SHOPPING BOA VISTA .................................. 5547-6477
SHOPPING GRANJA VIANNA ...................... 4613-6800
SHOPPING MEGA POLO BRÁS ....................2886-3800
SHOPPING SANTANA PARQUE ...................2208-2470 

Paris 
6 dias - Saídas diárias

A 
PA

R
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 329,REAIS

À vista R$ 3.290. Base € 1.182. Pacote 
incluindo passagem aérea e hospedagem 
com café da manhã no Hotel Ibis Styles 
Tolbiac Bibliothèque.

Portugal 
8 dias - Saídas semanais

A 
PA

R
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 391,REAIS

À vista R$ 3.910. Base US$ 1.964. Pacote 
incluindo passagem aérea, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 7 diárias de 
hospedagem com café da manhã sendo 3 
em Lisboa, 1 em Évora, 1 em Coimbra e 2 e 
Porto, passeios pelas cidades, à Adega de 
Vinhos, passeio de barco pelo Rio Douro, 
acompanhamento de guia. Roteiro Panorama 
Português - Série Conquistas.

Itália 
8 dias - Saídas semanais

A 
PA

R
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 392,REAIS

À vista R$ 3.920. Base US$ 1.968. 
Pacote incluindo passagem aérea, 
transporte aeroporto/hotel/aeroporto, 
7 diárias de hospedagem com café da 
manhã sendo 3 em Roma, 1 em Florença, 
1 em Veneza e 1 em Milão e passeios pelas 
cidades com acompanhamento de guia. 
Roteiro Itália Artística - Série Conquistas.

Madri e Paris 
7 dias - Saídas semanais

A 
PA

R
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 371REAIS

À vista R$ 3.710. Base US$ 1.862. Pacote 
incluindo passagem aérea, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 6 diárias 
de hospedagem com café da manhã 
sendo 2 em Madri, 1 em Bordeaux e 3 
em Paris e passeios pelas cidades com 
acompanhamento de guia. Roteiro Série 
Conquistas.

Londres e 
Países Baixos 
8 dias - Saídas semanais

A 
PA

R
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 424,REAIS

À vista R$ 4.240. Base US$ 2.131. Pacote 
incluindo passagem aérea, transporte 
aeroporto/hotel/aeroporto, 7 diárias de 
hospedagem com café da manhã sendo 3 em 
Londres, 1 em Bruges, 2 em Amsterdã e 1 em 
Frankfurt, passeios pelas cidades e Cruzeiro 
pelo Rio Reno em Colonia, acompanhamento 
de guia. Roteiro Série Conquistas.

Londres
6 dias - Saídas diárias

A 
PA

R
TI

R
 D

E 10X
SEM
JUROS 352,REAIS

À vista R$ 3.520. Base € 1.265. Pacote 
incluindo passagem aérea e hospedagem 
com café da manhã no Hotel Holiday Inn 
Kensington Forum.

EUROPA 
PROMOÇÃO EXCLUSIVA CVC 

VOANDO IBERIA

Bruno Paes Manso
Paulo Saldaña

Wanderley Messias, de 62
anos, é professor do Departa-
mento de Geografia da Facul-
dade de Filosofia, Letras e
Ciências Humanas da Univer-
sidade de São Paulo (USP) e
foi superintende de Relações
Institucionais da atual reito-
ria. Marco Antonio Zago, de
66, vem da Faculdade de Me-
dicina de Ribeirão Preto e foi
pró-reitor de Pesquisa. No
dia 19, eles concorrem com
outras duas chapas à eleição
para reitor da USP.

Os outros dois candidatos se-
rão sabatinados hoje na TV Esta-
dão. Messias e Zago defende-
ram a ampliação do sistema de
bônus para aumentar a partici-
pação de estudantes da escola
pública na USP. Hoje, há um adi-
cional de 20% na nota na primei-
ra fase do vestibular e mais 5%
caso sejam pretos, pardos ou in-
dígenas. Eles falaram sobre es-
se e outros temas no debate.

BÔNUS À ESCOLA PÚBLICA
Zago: A USP precisa fazer

mais. Isso porque, além de cen-
tro produtor de conhecimento
e de formação, a USP tem de ser
instrumento de mudança da so-
ciedade. Quando considera-
mos apenas o vestibular, o siste-
ma não seleciona os maiores ta-
lentos da sociedade, mas os
mais bem treinados. A inclusão
de bônus foi uma solução inter-
mediária razoável, que permi-
tiu aumento da inclusão, mas
não é uma discussão encerrada.
Precisa prosseguir. Existem al-
ternativas que nos permitiriam
aumentar a inclusão social e ra-
cial sem cair na questão mani-
queísta de cotas, que divide as
opiniões na USP.
Messias: Eu sou otimista. A
USP está dividida em relação a
essa questão, o que já é um avan-
ço. Antes, era majoritariamente
contra qualquer discussão. Tan-
to que há dez anos só foi possí-
vel adotar o Inclusp, que era es-
tímulo para aumentar a inclu-
são de alunos da escola pública.
E aumentou. Passou de pouco
menos de 20% para 28%. Te-
mos de chegar a 50% em 2018,
sendo 35% pretos, pardos e indí-
genas. Como fazer isso é o pon-

to. Não acredito que pelo siste-
ma de bônus alcançaremos a
meta. Temos de melhorar esse
sistema, testar primeiro no ano
que vem, depois em 2015 para
aumentá-lo e aprofundá-lo.

EXPANSÃO X EXCELÊNCIA
Zago: Entendo que a USP está
muito grande e precisamos tra-
tar o crescimento com cautela.
Também achamos que a respos-
ta da USP aos R$ 4,5 bilhões que
a sociedade paulista coloca por
ano não é suficientemente vigo-

rosa. A sociedade espera mais
da USP. Particularmente na for-
mação de alunos de graduação
em cursos que tenham relevân-
cia para a sociedade. Mais que
isso. A evasão dos cursos de gra-
duação é de 25%. Se focarmos
na qualidade e reduzirmos a eva-
são podemos entregar à socieda-
de formados 2 mil alunos a
mais. Há outros aspectos: inova-
ção, transferência de conheci-
mento, interação com setor pro-
dutivo, tudo isso é uma missão
que apenas a USP pode fazer.
Messias: Essa demanda por ex-
pansão é real. Toda semana che-
ga algo de prefeito, vereador, de-
putado pedindo curso novo da
USP. É preciso distinguir o que
é qualificado ou não. Por exem-
plo, cursos de Engenharia é
uma demanda qualificada. O
Brasil precisa de 65 mil enge-
nheiros por ano e forma 30 e
poucos mil. Existem três tetos
para pensarmos nos limites de
uma expansão infinita. Primei-
ro é o do orçamento. Estamos
no limite. O segundo é o da qua-
lidade da gestão acadêmica.
Não adianta abrir a USP para no-
vos alunos se não resolvermos

problemas existentes. O tercei-
ro é a qualidade da gestão admi-
nistrativa. Nossa gestão é pou-
co profissional, pouco criativa e
prejudica a eficiência geral.

RELAÇÃO COM A CIDADE
Messias: A verdade é que faze-
mos muita coisa, mas não há
muita organização. Nossos mu-
seus prestam um ótimo serviço,
nossa Faculdade de Educação
tem programas para escola pú-
blica, várias unidades fazem ex-
tensão em meio ambiente, cul-
tura, capacitação, há cursos pa-
ra terceira idade, cursinhos ves-
tibulares. Tudo de forma meio
caótica. Só que dois eixos pode-
riam ser mais explorados. Um
deles são os museus. São Paulo
precisa de museus, sobretudo
com as características dos nos-
sos, que são interativos, volta-

dos à educação. A outra área é a
própria Cidade Universitária.
Eu já fui prefeito e sei da pres-
são da população para abrir os
muros e propiciar acesso em ge-
ral para usufruir de espaço im-
portante. Acho que podemos ca-
minhar por aí.
Zago: Também entendo que a
contribuição da USP deve pas-
sar pelos museus e a abertura
do câmpus. Mas vai além disso.
Nós temos uma competência in-
vejável em qualquer área do co-
nhecimento técnico e científi-
co, que deve ser colocada à dis-
posição da sociedade, da cidade
e Estado. E por isso todos os as-
pectos da pesquisa científica e
tecnológica têm de ter um link
com a sociedade. Um exemplo
disso foram os núcleos de apoio
à pesquisa, com integração mul-
tidisciplinar em favor de um te-
ma de interesse da sociedade.
Passa pela questão da educa-
ção, onde a USP tem contribui-
ção pequena, principalmente a
educação secundária. Passa pe-
la divulgação científica tam-
bém. Deve haver forte progra-
ma de divulgação científica,
maior do que o existente hoje.

DEBATE DE HOJE

A utiliz
ação deste artig
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s educacionais.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A21.




