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Em outubro, o Conselho Uni-
versitário da Universidade
de São Paulo – órgão máxi-
mo da instituição – alterou o
formato de escolha do reitor.

Antes a eleição tinha dois tur-
nos: cerca de 2 mil eleitores
indicavam 3 nomes. Os mais
votados iam para um segundo
turno, com 330 eleitores, e o
governador dava a palavra fi-
nal. No novo modelo, o segun-
do turno foi extinto. Agora a
assembleia eleitoral de 2 mil

pessoas, na maioria professo-
res, forma a lista tríplice e
encaminha ao governador,
que segue com a escolha defi-
nitiva. A consulta informati-
va a todos os alunos, docen-
tes e servidores da USP –
sem caráter decisório – é fei-
ta dias antes da eleição.

Lisandra Paraguassu/BRASÍLIA

Maior universidade pública do
País, a Universidade de São Pau-
lo (USP) também é a institui-
ção brasileira que tem mais pro-
gramas de mestrado e doutora-
do de alta qualidade no Brasil,
com quase 22% de todos os con-

ceitos 6 e 7 registrados na avalia-
ção trienal da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal do
Ensino Superior (Capes) – a es-
cala vai de 1 a 7. Segundo o Minis-
tério da Educação (MEC), os
programas de pós-graduação
brasileiros com conceitos 6 e 7
têm qualidade equivalente a de
instituições internacionais.

Apesar do bom desempenho,
a USP teve 36 cursos que perde-
ram qualidade entre 2010 e
2013. Em praticamente todas as
áreas, incluindo exatas, saúde e
ciências humanas, há cursos
que caíram de posição. Em ape-

nas um caso, no entanto, a que-
da foi significativa: Estudos da
Língua e Literatura em Inglês
passou de uma avaliação 6 para
o conceito 4 – ainda considera-
do bom, mas fora do nível de
excelência nacional.

A instituição também teve 35
programas que subiram de con-
ceito. Nove passaram do concei-
to 6 para o 7, todos na área de
ciências da saúde. Outros 12
conseguiram avançar do concei-
to 5 para o 6, de qualidade inter-
nacional. Dois cursos com con-
ceito 3 subiram para 4. As avalia-
ções 1 e 2, que podem levar ao

descredenciamento dos progra-
mas, não foram divulgadas on-
tem, já que ainda cabe recurso
por parte das instituições.

A USP tinha 189 programas
avaliados pela Capes em 2010 –
agora são 230. Neste ano, foram
44 doutorados e mestrados
com conceito 7, em 2010 eram
27. No entanto, o número de
avaliações 3 também cresceu,
de seis para 15.

Públicas lideram. A avaliação
divulgada ontem mostra que os
bons programas de pós-gradua-
çãoainda seconcentram nasins-

tituições públicas. Apenas 12%,
ou 406 cursos no País, são consi-
deradosdequalidade internacio-
nal pela Capes e, desses, apenas
27 são de instituições privadas.

Além da USP, têm bons resul-
tados as federais do Rio de Janei-
ro, com 33 programas, de Minas
Gerais, com 31, e do Rio Grande
do Sul, com 30. Em São Paulo, a
Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) também tem
33 programas entre aqueles
com melhores avaliações.

Particulares. Entre as particu-
lares, a Pontifícia Universidade
Católica do Rio Grande do Sul é
a melhor colocada, com 11 cur-
sos com os melhores conceitos.
A do Rio de Janeiro vem em se-
guida, com nove programas. A
maioria dos programas de pós-
graduação do País ainda está
nos níveis três e quatro, de ra-
zoável a bom.

36 cursos de pós da universidade perdem qualidade

Falecimentos

PARA ENTENDER

● A chuva, o fim do ano letivo e o
desânimo de parte dos alunos
prejudicaram ontem a consulta à
comunidade acadêmica sobre a
escolha do próximo reitor da
USP. Ainda não foram divulgados
números sobre o processo, que
durou até as 21 horas nas unida-
des onde há cursos noturnos,
mas integrantes das mesas elei-
torais relataram participação tími-
da dos estudantes.

Nos locais de votação, a im-
pressão era de que os professo-
res tiveram comparecimento
mais alto e não houve registro de
problemas.

O resultado da consulta infor-
mativa a alunos, docentes e servi-
dores, sem caráter decisório, se-
rá divulgado amanhã. No dia 19,
a assembleia eleitoral da USP
formará a lista tríplice, que será
levada ao governador Geraldo
Alckmin (PSDB).

“Como não concordamos com
o modelo, nossa orientação era
de não participar”, disse Magno
de Carvalho, presidente do Sindi-
cato dos Trabalhadores da USP.
A sinalização do Diretório Cen-
tral dos Estudantes, que liderou
a ocupação da reitoria pelas elei-
ções diretas em outubro, tam-
bém foi de boicotar a consulta.

O presidente da Associação de
Docentes da USP, Ciro Correia,
criticou o calendário. “Não é ade-
quado, pois a maioria está fora
do câmpus”, argumentou.

Aluno de Engenharia Ambien-
tal, Diego Borges admite que se
envolveu pouco no processo elei-
toral. “Soube da consulta hoje,
quando um professor comen-
tou”, disse ele, que não havia vo-
tado e também não percebeu en-
gajamento entre os colegas. / V.V.

USP libera cargos dias antes de eleição
Medida que distribui vagas em unidades de ensino, institutos e museus foi criticada e vista como eleitoreira por candidatos a reitor

WERTHER SANTANA/ESTADÃO-10/12/2013

Maria José Faria de Francisco
– Dia 27, aos 84 anos. Filha de Ma-
ria José e Benedito Gomes de Faria.
Deixa filhos. O enterro foi realizado
no Cemitério São Pedro.
Iraci Rosa Lima – Dia 8, aos 65
anos. Deixa o filho Voldisnei e fami-
liares. O enterro foi realizado no Ce-
mitério e Crematório Metropolitano
Primaveras.
Domingos Maringelli – Dia 10,
aos 96 anos. Era viúvo de Maria Cen-
trone Maringelli. O enterro foi reali-
zado no Cemitério do Araçá.
Hilel Landau – Dia 8, aos 92 anos.

Filho de Salomon Landau e de Ha-
na Landau. Era casado com Eva Me-
yer de Landau. Deixa a filha Alta Re-
beca, netos e familiares. O enterro
foi realizado no Cemitério Israelita
do Butantã.
Simon Jacques Levy – Dia10,
aos 87 anos. Filho de Jacques Si-
mon Levy e de Sol Israel. Era viúvo
de Miriam Gioconda Piha Levy. Dei-
xa os filhos Michel, Marise, netos e
familiares. O enterro foi realizado
no Cemitério Israelita do Butantã.
Romão Sotério Dias – Dia 10,
aos 80 anos. Filho de Marcelino So-

terio Dias e de Oscalina Sotério
Dias. Era viúvo de Antonia Martins
Dias. Deixa as filhas Maria Inês, Ma-
ria Joaquina e Eva. O enterro foi rea-
lizado no Cemitério Municipal de Be-
bedouro.
João Itapema Alves – Aos 51
anos. Filho de Helena Furtado Ita-
pema Alves e Mário Firmino Whita-
ker Itapema Alves. Deixa irmãos e
sobrinhos. O enterro foi realizado
no Cemitério da Saudades, Ribeirão
Preto.
Rodrigo Freitas Santa Cruz –
Dia 8, aos 33 anos. Era solteiro. Dei-

xa filho Roan. O enterro foi realiza-
do no Cemitério e Crematório Me-
tropolitano Primaveras.

IN MEMORIAM
José Anthero Guedes – Hoje, às
8 horas, na Paróquia São João de
Brito, na Rua Nebraska 868, Brook-
lin e às 18h30, na Paróquia São
João Bosco, na Rua Cerro Corá, na
Lapa.

MISSAS
Maria Luiza Moretti Guedes –
Hoje, às 8 horas, na Paróquia São
João de Brito, na Rua Nebraska
868, Brooklin e às 18h30, na Paró-
quia São João Bosco, na Rua Cerro
Corá, na Lapa (19 anos).

Nelma Franco Aidar – Hoje, às
19h30, na Igreja de Santo Ivo, no
Largo da Batalha, 99, Moema (7º
dia).
Maria Isabel Amaral Corrêa
Galvão Dix – Amanhã, às 18h30,
na Capela Santa Luzia, na Rua Cô-
nego Eugênio Leite, 825 (7º dia).
Italo Tucci – Hoje, às 18h30, na
Paróquia Assunção de Nossa Se-
nhora, na Alameda Lorena 665A
(30 dias).
Desembargador Aniceto Lo-
pes Aliende – Hoje, às 19 horas,
na Paróquia São Luís Gonzaga, na
Av. Paulista, 2.378, (7º dia).
Dep. Anselmo Farabulini Jr. –
Hoje, às 19 horas, na Igreja de São
Genaro, na Rua da Mooca, 950

(30 dias).
Rubens Bernal Molina – Hoje às
19 horas, na Basílica Nossa Senho-
ra do Carmo, na Rua Martiniano de
Carvalho, 114, Bela Vista (2 meses).
Fabio Kenworthy de Oliveira –
Amanhã, às 12 horas na Igreja São
José, na Rua Dinamarca, 32 (7º
dia).
Cesar Mentone – Amanhã, às 18
horas, na Igreja Mãe do Salvador
(Cruz Torta), na Av. Prof. Frederico
Herrmann Jr.,105, (7º dia).
Dr. Paulo Branco – Amanhã, às
19 horas, na Igreja São Pedro e São
Paulo, na Rua Circular do Bosque,
31, Morumbi (7º dia).
João Itapema Alves – Amanhã,
às 19 horas, na Igreja de Santa Ce-
cília, no Largo de Santa Cecília,
(1 mês).
Fauzi Arap – Amanhã, às 20 ho-
ras, na Catedral Metropolitana Orto-
doxa, na Rua Vergueiro, 1.515, Paraí-
so (7º dia).

Bruno Paes Manso
Paulo Saldaña
Victor Vieira

Às vésperas da eleição do pró-
ximo reitor da Universidade
de São Paulo (USP), a institui-
ção anunciou a distribuição
de cargos em unidades de en-
sino, institutos e museus. A
medida, promovida pelo rei-
tor João Grandino Rodas, foi
criticada e vista como eleito-
reira por candidatos ao cargo
e observadores do processo
eleitoral, que teve ontem seu
primeiro estágio, com a con-
sulta a alunos, professores e
servidores.

A decisão, segundo interlocu-
tores, vai atingir diretamente
quem for eleito. Foi aprovada a
distribuição de 700 novas va-
gas, para cursos aprovados nos
últimos quatro anos, como, por
exemplo, o de Engenharia da Po-
litécnica na USP Leste. Tam-
bém há cargos para reposição
de aposentadorias, mortes e
exonerações ocorridas desde ju-
nho, além das aposentadorias
previstas até o fim de 2014 –
quando Rodas já não estará no
cargo.

Neste ano, os gastos com pes-
soal já consomem mais de
100% do orçamento da universi-
dade. A publicação da distribui-
ção dos cargos estava prevista
para hoje no Diário Oficial.

O presidente da Associação
dos Docentes da USP (Adusp),
Ciro Correia, vê com “preocupa-
ção” a nomeação ser feita a essa
altura (mais informações nesta pá-
gina). “Se é para atender às ne-
cessidades da universidade, era
melhor deixar para o próximo
mandatário ou ter feito as no-
meações há mais tempo”, diz.
“Vemos a atitude como enviesa-
da pelo processo eleitoral.”

As vagas foram criadas por lei
sancionada em maio de 2012.
Além dos 700 cargos para ex-
pansão, foram autorizadas na
época 1.955 vagas para substitui-
ção por aposentadoria, morte
ou exoneração.

Para o ex-reitor Roberto Lo-
bo, o período pré-eleitoral exi-
ge cuidados. “Tomar medidas
em véspera de eleição não é salu-
tar, já que quem vai cumprir é o

outro reitor. Como a USP não
tem legislação eleitoral, como
na política tradicional, ficamos
sujeitos a medidas eleitorei-
ras.” Em 1993, Lobo renunciou
ao cargo por causa, segundo ele,
da paralisia da universidade em
épocas de sucessão.

Críticas. O ex-diretor da Poli e
candidato à Reitoria José Rober-
to Cardoso estranhou a distri-

buição. “Quero acreditar que
não há critério de troca de favo-
res”, diz ele, que aponta a reali-
zação de poucas reuniões do
Conselho Universitário como
um dos motivos de a iniciativa
não ter ocorrido antes.

O também candidato Hélio
Nogueira da Cruz, que foi vice-
reitor, disse que a decisão foi to-
mada em momento inadequa-
do. “Caberia ao próximo reitor

analisar os cargos a serem cria-
dos, com base no orçamento e
na necessidade. A decisão con-
turbou o ambiente político.”

De acordo com o professor
Wanderley Messias da Costa,
candidato apoiado pelo atual
reitor, as críticas não têm funda-
mento. “Não há motivo para
contenção de gastos. Os orça-
mentos dos próximos anos já
previam essas despesas para
atender às demandas”, argu-
mentou. “Além disso, a decisão
não é minha e os oito membros
da comissão responsável estão
fora de suspeita”, completou. O
quarto candidato, Marco Anto-
nio Zago, não foi encontrado pa-
ra comentar o caso.

De acordo com a USP, não ha-
verá impactos no orçamento
porque a liberação de cargos se
dará gradualmente. Além disso,
grande parte das vagas é para
reposição – portanto, já há previ-
são na folha de pagamento.

Antes, escolha
era em 2 turnos

Alunos têm
participação tímida
em consulta

Serviço funerário da Prefeitura:
0800-109850 (24 horas)
www.prefeitura.sp.gov.br/servicofunerario

Consulta informativa. Alunos, professores e funcionários votaram ontem, mas resultado tem caráter apenas indicativo

A família de 

Alberto José Kalil Yazbek
agradece o carinho e o conforto recebidos e convida para a missa 
de 7º dia que será celebrada na sexta feira, 13.12.2013 às 11:00 horas
na Igreja São José, na Rua Dinamarca, 32, Jardim Europa.

A família do querido e inesquecível

FAUZI ARAP
agradece o carinho e conforto recebidos e convida para a missa de 7º dia que será
celebrada amanhã, dia 12/12/2013, às 20:00 horas na Catedral Metropolitana Ortodoxa na
Rua Vergueiro, 1515 - Paraíso.

A família da querida 

FILOMENA MATARAZZO SUPLICY
agradece as manifestações de pesar e solidariedade por ocasião

de seu falecimento e convida para a missa de sétimo dia 
que se realizará às 12 horas do próximo dia 13 (sexta-feira) 

na Paróquia de N.S. do Perpétuo Socorro 
(Rua Honório Líbero, 100 - Jd. Paulistano/SP)

A família de 

Sylvia Ávila Sarti
Convida para a missa de 7º dia 
a ser celebrada dia 14 de Dezembro
às 12:00 horas, na paróquia 
São Gabriel, à Av. São Gabriel, 108,
Jd. Paulista - SP.

● Particular

2 cursos
É a quantidade de programas
de qualidade internacional
(conceito 6 ou 7) mantidos pela
PUC de São Paulo: um em
Serviço Social e outro em
Psicologia da Educação.

Apesar disso, instituição
tem 22% dos programas
do País com os melhores
conceitos (6 e 7), segundo
a avaliação da Capes
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 dez. 2013, Primeiro Caderno, p. A22.




