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Beth Koike
De São Paulo

Dos 270 cursos de ensino su-
perior considerados insatisfató-
rios pelo Ministério da Educação
(MEC), 17 são da Estácio e três
da Anhanguera, que estão impe-
didas de realizar vestibular nes-
tes cursos para o próximo ano
letivo. A Kroton teve um curso
considerado inadequado, mas
poderá realizar vestibular por-
que é a primeira vez que recebe
essa classificação. Nas outras
duas companhias de ensino que
acabaram de abrir o capital, Ani -
ma e S e r, os cursos foram consi-
derados adequados.

O MEC trabalha com notas entre
1 e 5, sendo que o mínimo exigido
é 3. Quando o curso ou a institui-
ção de ensino recebe nota 2 ou me-
nos por duas vezes consecutivas, fi-
ca impedido de captar novos estu-
dantes ou criar outros cursos. Com
essa nota, a instituição também
não pode oferecer Fies, financia-
mento do governo federal que tem
impulsionado o crescimento do
setor de 2010 para cá.

Não à toa, muitos grupos vêm
investindo para melhorar a quali-
dade do seu ensino. A carioca Es-
tácio teve uma melhora significa-
tiva em relação ao ciclo anterior,
realizado em 2009, quando tam-
bém foram avaliados cursos nas
áreas de gestão, comunicação,

psicologia e direito. A cada ano o
MEC avalia um grupo de cursos —
classificação denominada de
Conceito Preliminar de Curso
(CPC) — e por isso é feita a compa-
ração com 2009. Há quatro anos,
50% dos cursos da Estácio eram
insatisfatórios. Neste ano, esse
percentual caiu para 13%.

“Tivemos uma melhora subs-
tancial e mesmo entre os 17 cur-
sos com nota insatisfatória, 11
deles já estão com uma tendên-
cia de evolução”, disse Rogério
Melzi, presidente da Estácio. “Os
outros seis cursos com nota 2
considero que são outliers [pon-
to fora da curva], principalmen-
te, considerando que tivemos
242 cursos avaliados”, comple-
mentou o executivo.

Na Anhanguera, 92% dos cur-
sos foram avaliadas com notas
iguais ou superiores a 3, segun-
do a companhia. Há quatro
anos, este índice foi de 73%. A
maior parte desses cursos rece-
beu nota 3. “Anhanguera já tem
um plano de melhorias em exe-
cução para as instituições do
grupo que registraram CPC insa-
t i s f a t ó r i o”, informou a compa-
nhia por meio de comunicado.

Na mineira Kroton, 55,8% dos
cursos receberam nota 3 do MEC,
42,7% foram classificados com CPC
4 e 0,69% foi avaliado com nota 5.

Para a carioca Estácio a boa
noticia veio por conta da melho-

ra na nota de seus centros uni-
versitários localizados em São
Paulo e Salvador, duas praças
em que a companhia estava im-
pedida há dois anos de abrir no-
vos cursos e vagas porque rece-
beram nota 2 do MEC em 2010.

“Conseguimos melhorar. Ago-
ra temos autonomia para cres-
cer em dois importantes merca-
dos, principalmente, São Paulo”,
disse o presidente da Estácio. A
companhia começa a avaliar
quais cursos e número de vagas
pretende abrir a partir do próxi-
mo ano nas duas cidades.

Atualmente, em São Paulo, a
Estácio tem apenas 12 mil alu-
nos. Em Salvador, o número de
matriculados varia de 10 mil a 12
mil. No total, a companhia conta
com 340 mil estudantes.

A Estácio nunca escondeu seu
grande interesse em aumentar a
presença em São Paulo. Esse foi
um dos motivos da companhia
ter adquirido a UniSeb, centro
universitário com campus no in-
terior de São Paulo neste ano.

A Anhanguera também conse-
guiu melhorar neste ano a nota
da Uniban de 2 para 3 o que per-
mite a faculdade expandir com
abertura de cursos e vagas.

O Ministério da Educação ava-
liou 8.184 cursos de 1.762 insti-
tuições de ensino. Deste total,
71,6% dos cursos apresentaram
desempenho satisfatório, com

os conceitos entre 3 e 5. Já as no-
tas 4 e 5 foram dadas, na maio-
ria, a instituições de ensino pú-
blicas — 33,7% do total. Os gru-
pos de ensino particulares re-
presentaram 21,5% do total.

Apenas 98 grupos de ensino re-
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Rogério Melzi, presidente da Estácio, reduziu o número de cursos insatisfatórios para 13% este ano, contra 50% em 2009

Ensino As duas instituições estão impedidas de realizar
vestibular para estes cursos no próximo ano letivo

Anhanguera e Estácio
recebem notas baixas
do MEC em 20 cursos

ceberam a nota máxima no CPC,
que avalia o rendimento dos estu-
dantes, a infraestrutura da insti-
tuição, a organização didático-
pedagógica e o corpo docente.

Ainda de acordo com o MEC,
os conceitos insatisfatórios (1 e

2) caíram para menos da metade
— de 27% para 12%. Os cursos sem
conceito, que não atenderam cri-
térios mínimos de participação
no Exame Nacional de Desempe-
nho dos Estudantes (Enade), di-
minuíram de 21,6% para 16,3%.

A Embraer S.A. comunica aos Senhores Acionistas que o
Conselho de Administração em reunião realizada no dia 5 de
dezembro de 2013 autorizou:
O pagamento de juros sobre o capital próprio referentes ao 4º
trimestre de 2013 no valor de R$ 65.780.463,96, observadas
as seguintes condições:
1. o pagamento de juros sobre o capital próprio referentes

ao 4º trimestre de 2013 no valor de R$ 65.780.463,96,
correspondendo a R$ 0,09 por ação. O pagamento de juros
sobre o capital próprio está sujeito à retenção de 15% de
imposto de renda na fonte, respeitadas as exceções legais;

2. que os juros sobre o capital próprio pagos sejam imputados
aos dividendos obrigatórios a serem pagos pela Companhia
em relação ao corrente exercício social, integrando tal valor
o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia
para todos os efeitos previstos na legislação societária;

3. que tenham direito aos juros sobre o capital próprio todas
as ações da Embraer em circulação na data-base de 16 de
dezembro de 2013;

4. que o crédito correspondente seja feito nos registros
contábeis da Companhia em 31 de dezembro de 2013,
em nome dos acionistas com base na posição acionária de
16 de dezembro de 2013;

5. que a data para início de pagamento seja o dia 10 de
janeiro de 2014, sem nenhuma remuneração; e

6. que as ações negociadas na BM&FBOVESPA e na Bolsa de
Nova York passem a ser ex-direito aos juros sobre o capital
próprio a partir do dia 17 de dezembro de 2013, inclusive.

As entidades fechadas de previdência complementar, para que
não sofram retenção de imposto de renda na fonte, deverão
enviar até o dia 20 de dezembro de 2013, com firmas
reconhecidas e documentação comprobatória dos poderes,
declaração para a Embraer, cujo modelo poderá ser solicitado
no endereço a seguir.

Endereço para maiores esclarecimentos ou envio de documentos:
Diretoria de Relações com Investidores:
Av. Brigadeiro Faria Lima nº 2.170 - Posto Correio - 294
São José dos Campos/SP - CEP 12227-901
Telefone: (12) 3927-3953; fax: (12) 3922-6070
e-mail: ferreira.paulo@embraer.com.br.
Instruções quanto ao crédito dos proventos:
Os Acionistas terão seus créditos disponíveis na data de início
do pagamento, de acordo com a sua conta corrente e domicílio
bancário fornecido ao Banco Itaú Unibanco S.A. Acionistas
com Cadastro Desatualizado: Aos Acionistas cujo cadastro não
contenha a inscrição do número do CPF/CNPJ ou indicação do
“Banco/Agência e Conta Corrente”, os dividendos e juros sobre
capital próprio serão creditados a partir do 3º dia útil contado
da data da solicitação, desde que os interessados providenciem
a regularização de seu cadastro, pessoalmente, em uma das
agências do Banco Itaú Unibanco S.A., abaixo relacionadas, que
dispõe de atendimento exclusivo aos acionistas. Caso a atualização
dos dados seja providenciada em agência não mencionada ou
através de correspondência à Superintendência de Serviços a
Acionistas - Av. Engenheiro Armando de Arruda Pereira, 707 -
9º andar, Torre Eldoro Villela, CEP 04344-902, São Paulo/SP,
Jabaquara, o pagamento somente será liberado após efetivação
dos devidos registros nos arquivos eletrônicos do referido Banco.
Locais de Atendimento:
Nas agências do Itaú Unibanco S.A. abaixo indicadas e
nas demais agências autorizadas a prestarem serviços aos
acionistas, no horário bancário:
Salvador - Av. Estados Unidos, 50 - 2º andar
São Paulo - Rua Boa Vista, 176 - 1º subsolo
Rio de Janeiro - Rua Sete de Setembro, 99 - subsolo
Belo Horizonte - Av. João Pinheiro, 195 - mezanino
Porto Alegre - Rua Sete de Setembro, 746 - sobreloja
Curitiba - Rua João Negrão, 65
Brasília - SCS Quadra 3 - Ed. D. Ângela - Térreo

EMBRAER S.A.
CNPJ/MF nº 07.689.002/0001-89 - NIRE 35.300.325.761 - Cia. Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS

São José dos Campos, 5 de dezembro de 2013
José Antonio de Almeida Filippo

Vice-Presidente Executivo Financeiro e Relações com Investidores
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 9 dez 2013, Empresas, p. B5.




