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Uma pessoa morreu baleada e
outras duas ficaram feridas
após uma briga em um jogo na
noite de ontem, no Velloso
Sport Center, em Araras. O
complexo de quadras de fute-
bol pertence ao ex-goleiro do
Palmeiras Velloso. Segundo a
PM, após briga, um homem de
43 anos saiu do local, depois
voltou com uma pistola e ati-
rou. O irmão de uma as vítimas
conseguiu desarmá-lo e dispa-
rou contra ele, que foi socorri-
do, mas não resistiu.

Exatos 30 dias após a morte
do menino Joaquim Marques
Ponte, de 3 anos, no interior
de São Paulo, o delegado Pau-
lo de Castro pediu ao Ministé-
rio Público Estadual a prorro-
gação da prisão do padrasto
da criança, Guilherme Longo,
e de sua mãe, Natália. Tam-
bém solicitou que o inquérito
seja prorrogado. O promotor
responsável pelo caso, Marcos
Túlio Nicolino, vai agora anali-
sar as solicitações e encami-
nhá-las à Justiça.

Um morre após briga
em jogo de futebol

Faculdades de
Direito terão
visitas in loco

Polícia quer que
casal continue preso

Mônica Reolom

Um motorista de ônibus ficou
ferido durante um assalto on-
tem à noite no câmpus da Uni-
versidade de São Paulo (USP),
no Butantã. Ele levou uma coro-
nhada na cabeça e teve de ser
encaminhado ao Hospital Uni-
versitário, onde levou 3 pontos.

Segundo o motorista José
Luís Santos, de 45 anos, três jo-
vens armados entraram no cole-
tivo às 21h15, na altura do 1.800
da Avenida Professor Almeida
Prado, já dentro da Cidade Uni-
versitária, e pediram que o mo-
torista parasse o ônibus cerca
de 200 metros à frente, no aces-
so à Favela São Remo. Outros
dois homens, também arma-
dos, aguardavam no local.

“Foi uma coisa de cinema. Co-
mo ninguém anunciou assalto,
pensei que fossem me matar e
reagi. Acho que sobrevivi por-
que tenho três filhinhas peque-
nas para cuidar”, disse Santos.
Os ladrões agrediram o condu-

tor, até com mordidas, e os com-
parsas do lado de fora dispara-
ram quatro vezes, sem atingir
ninguém dentro do veículo.

Os criminosos ainda conse-
guiram levar tudo que estava no
caixa do cobrador, além de di-
nheiro e celulares de alguns dos
40 passageiros do ônibus. Após
os disparos, houve tumulto e os
suspeitos aproveitaram para fu-
gir em direção à favela. A PM foi
chamada, mas ninguém havia si-
do preso até 1 hora. O caso foi
registrado no 93.º DP. /

COLABOROU FABIANA CAMBRICOLI

ARARAS CASO JOAQUIM

Motorista é agredido em
assalto dentro da USP

MEC fecha
44 mil vagas
do ensino
superior
Só 7 dos 270 vestibulares suspensos são
públicos; particulares criticam método

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/ABR

● A Polícia Civil pediu a prisão
temporária do autônomo Luis
Henrique Nogueira, de 27 anos,
suspeito de ter arremessado do
4.º andar de um prédio da Vila
Mariana a estudante de História
Suzane Eulália de Castro Jardim,
de 23 anos. Suzane está interna-
da no Hospital das Clínicas com
dez costelas, a perna e a pélvis
quebradas, além da clavícula
deslocada. O caso ocorreu na
madrugada de sábado.

Lisandra Paraguassu / BRASÍLIA

O Ministério da Educação
informou ontem que deci-
diu cancelar 270 vestibula-
res de cursos das áreas de
Humanas já no fim deste
ano, por serem reincidentes
em resultados ruins no Siste-
ma de Avaliação do Ensino
Superior. A punição afeta
44.069 vagas em cursos em
áreas como Administração,
Ciências Contábeis, Direi-
to, Comunicação e outros, a
maioria em instituições pri-
vadas. Apenas sete cursos,
em cinco instituições, são fe-
derais.

“Nenhum aluno entrará nes-
ses cursos. Se essas instituições
estão ou não em período de ves-
tibular, não sei dizer. Mas ne-
nhum aluno a partir de agora se-
rá matriculado nesses 270 cur-
sos”, garantiu o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante
(foto). “Esses cursos não po-
dem existir do jeito que estão e
é nossa obrigação garantir um
mínimo de qualidade.” A lista
completa das instituições puni-
das será publicada hoje no Diá-
rio Oficial da União.

A avaliação feita pelo MEC
leva em consideração três pon-
tos: o desempenho dos estu-

dantes, medido pelo Exame Na-
cional de Desempenho do Estu-
dante (Enade), a estrutura físi-
ca e pedagógica das institui-
ções e a qualidade do corpo do-
cente. Esses pontos formam o
Conceito Preliminar de Curso
(CPC), usado pelo ministério
para qualificar as instituições.

No CPC deste ano, 761 cur-
sos tiveram resultados insatis-
fatórios na avaliação, com con-
ceitos 1 e 2. No entanto, apenas
os 270 repetiram o desempe-
nho ruim pelo segundo ciclo se-
guido de avaliação – o primeiro
foi em 2009. Esses terão de assi-
nar com o governo um protoco-
lo de compromisso, prevendo
melhorias na composição e re-
gime de trabalho docente, na
infraestrutura e na organiza-
ção pedagógica dos cursos.

O grupo de reincidentes se
divide em dois. O primeiro de-
les, que mantém uma tendên-
cia negativa na avaliação, tem
118 cursos, com 19.241 vagas, e
terá o vestibular suspenso até
que todo o protocolo tenha si-
do cumprido. Os demais 152,
que demonstraram alguma me-
lhoria entre os dois ciclos de
avaliação, têm 24.828 vagas e
poderão ser autorizados a
abrir novos vestibulares ao lon-
go de 2014, desde que uma ava-

liação in loco comprove que o
protocolo está sendo cumpri-
do.

As instituições privadas de
ensino, maioria entre as puni-
das, mais uma vez reclamaram.

“O CPC é um conceito prelimi-
nar, que pode ser alterado e
não condiz com a realidade,
porque falta a visita in loco”,
disse Sólon Caldas, represen-
tante do Fórum das Entidades
Representativas do Ensino Su-
perior. “O MEC descumpre a
lei ao tornar definitivo um con-
ceito que deveria ser prelimi-
nar.”

“Se eles acham que estão ten-
do algum direito ferido, a Justi-
ça existe para isso. Até hoje não
teve uma liminar concedida, e

foram várias tentativas”, res-
pondeu Mercadante.

IGC. Também 60 instituições
de ensino, entre universidades
e centros universitários do
País, estão proibidos de am-
pliar vagas, criar cursos, abrir
câmpus ou polos de ensino digi-
tal porque tiveram avaliação
ruim no Índice Geral de Cur-
sos (IGC). Essas instituições
terão de apresentar plano de
melhorias e passarão por verifi-
cações in loco.

Os cursos de Direito passarão, a
partir de janeiro, por uma super-
visão especial, com visitas in lo-
co a todos, independentemen-
te do resultado no sistema de
avaliação do Ministério da Edu-
cação. A criação de novos vagas
na área já está suspensa há dois
anos e nenhum curso é autoriza-
do há nove meses.

Depois de anos de intensa
pressão da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil, o MEC decidiu
dar prioridade ao Direito. “É
uma área muito crítica. Mais de
80% dos estudantes se formam
e não conseguem habilitação na
Ordem. Há um problema que te-
mos de discutir, que é o Exame
da Ordem. Outro é a qualidade
dos estudantes formandos”, ex-
plicou o ministro. De acordo
com Mercadante, o MEC fará
uma “radiografia rigorosa dos
cursos”.

Essa é a segunda área a passar
por uma fiscalização especial. A
primeira foi Medicina, o que re-
sultou na revisão da lei que auto-
riza a criação de cursos na área
de Saúde. Direito passou na
frente, por exemplo, de Pedago-
gia, na qual o próprio ministro
reconhece haver um problema
de formação, e currículo e práti-
ca em sala de aula têm de ser
revistos. Mercadante justifica a
prioridade com a falta de estru-
tura necessária do MEC para fa-
zer a supervisão de mais áreas
ao mesmo tempo.

Segundo o presidente da Co-
missão Nacional de Educação
Jurídica da Ordem dos Advoga-
dos do Brasil (OAB), Eid Badr, é
importante o MEC aprimorar a
avaliação dos cursos. “Precisa-
mos mudar esse cenário e me-
lhorar a qualidade”, afirma. Em
fevereiro, o Conselho Federal
da OAB votará uma nova pro-
posta de marco regulatório do
ensino de Direito. “Há também
diretrizes gerais que podem ser
aproveitadas em outras áreas.”
/ L.P. e VICTOR VIEIRA

Pedida prisão por
queda de estudante

● No ano passado
Em 2012, 200 cursos foram pena-
lizados, somando 38.794 vagas.
Foram analisados 8.665 cursos
de Ciências Exatas, Licenciatu-
ras e dos eixos tecnológicos.

SEM POSSIBILIDADE DE RETOMAR O VESTIBULAR EM 2014 TOTAL DE SUSPENSÕES PELO MEC

CURSOS QUANTIDADE DE CURSOS NÚMERO DE VAGAS CURSOS VAGAS

Administração 46 10225 103 21.085

Ciências Contábeis 18 2785 51 7.455

Direito 19 2031 38 5.157

Comunicação Social 6 610 16 2.790

Demais Cursos 29 3.590 62 7.582

TOTAL 118 19.241 270 44.069

Bandidos atacaram
ônibus perto da Favela
São Remo, levaram
celulares e dinheiro e até
atiraram no veículo
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A23.




