
●●● Oex-prefeitodeSorocabaRe-
nato Amary (PSDB) toma posse
hoje como presidente da Funda-
ção Prefeito Faria Lima (Cepam),
órgão ligado à Secretaria de Esta-
do de Economia e Planejamento
de São Paulo e que tem como fun-
ção desenvolver projetos e ofere-
cer capacitação em áreas da admi-
nistração pública. Amigo pessoal
do governador Geraldo Alckmin,
Amary vinha sendo cotado, desde
dezembro, para assumir uma vaga
nosecretariado tucano e foi comu-
nicado ontem da nova tarefa.

●●● Os cinco presos pela Opera-
ção Big Brother, da Polícia Fede-
ral no Paraná, conseguiram ontem
habeas-corpus no Tribunal Regio-
nal Federal, em Porto Alegre. Pre-
sos preventivamente desde feve-
reiro, os advogados Michel Sali-
ba, Silvio Carlos Cavagnari, João
Bosco de Souza Coutinho e José
Lagana, e o técnico em informáti-
ca João Marciano Oddpis devem
ser libertados hoje. A polícia acu-
sa-os de tentar fraudar a Petrobrás
eEletrobrás com títulos vencidos.

●●● Pormaioriadevotos, oTribu-
nalRegional Eleitoral doPará cas-
sou ontem o mandato do prefeito
de Marabá, no sul do Estado, Se-
bastião Miranda (PSDB), acusado
de abuso de poder econômico e
usoda máquinaadministrativa du-
rante a última campanha eleitoral.
O TRE determinou que seja reali-
zada nova eleição no município.
A cassação não impede que Mi-
randa concorra a cargos políticos.
O prefeito irá recorrer ao Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
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IDÉIA FALSA – Janine diz que muitas instituições vendem a idéia de que Mercosul valida os diplomas

BRASÍLIA

Os mestrados e doutorados pa-
raguaios vieram substituir ou-
tro problema que a Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Ensino Superior
(Capes) do Ministério da Edu-
cação conseguiu controlar há
pouco tempo: as associações
irregulares entre instituições
e empresas brasileiras e uni-
versidades estrangeiras que
criaram uma leva de mestres e
doutores no País com diplo-
mas impossíveis de serem va-
lidados.

O esquema era semelhante
ao paraguaio, mas ainda mais
complicado.

Algumas universidades bra-
sileiras, como a Universidade
Luterana do Brasil (Ulbra),
no Rio Grande do Sul, ofere-
ciam os cursos em parceria
com instituições estrangeiras.
A cada semestre, um grupo de

professores dessa universida-
de do exterior vinha ao Brasil
para apenas algumas semanas
de aulas e orientação dos tra-
balhos de conclusão, usando a
estrutura física da instituição
brasileira.

No final do curso, o aluno
brasileiro ia ao exterior defen-
der a sua tese. O diploma era
concedido por essa institui-
ção estrangeira, como se o cur-
so fosse feito no exterior. No
entanto, essa modalidade hí-
brida, nem presencial nem a
distância, não existe na legis-
lação brasileira e um número
de brasileiros não calculado –
mas que ultrapassa algumas
centenas – pagou alguns mi-
lhares de reais por um diplo-
ma que não tem nenhuma vali-
dade no Brasil.

MERCOSUL
“Esse problema conseguimos
resolver depois de muito tra-

balho, mas agora isso foi
mudado por essas associa-
ções com instituições do
Mercosul, com o que as ins-
tituições vendem a idéia de
que os diplomas são váli-
dos por serem do Merco-
sul”, disse o diretor de ava-
liação da Capes, Renato Ja-
nine. Uma resolução da Ca-
pes de 2001 tentou contro-
lar o esquema de diplomas
inválidos, mas foram ainda
alguns meses para que as
instituições suspendessem
os seus cursos.

Os diplomas passaram a
ser analisados caso a caso
pela Capes. A assessoria da
Ulbra, a instituição que
mais possuía programas
dessa natureza, informou
que todos eles foram sus-
pensos a pedido da Capes
assim que todos os alunos
inscritos terminaram seus
cursos.● L.P.
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Mais uma modalidade de contra-
bando vem chegando do Para-
guai ao Brasil. Dessa vez, são cur-
sos de mestrado e doutorado que
estão atraindo brasileiros para
cruzar a fronteira e obter diplo-
mas de pós-graduação mais facil-
mente do que em uma universida-
de brasileira. Pelo menos três em-
presas do Brasil fizeram associa-
ções com universidades para-
guaias para mandar estudantes a
Assunção e estão deixando arre-
piados os técnicos da Coordena-
ção de Aperfeiçoamento de Pes-
soal do Ensino Superior (Capes).

Os cursos, feitos com aulas de
quatro a seis semanas por ano,
não valem nada no Brasil e, de
acordo com a Capes, têm quali-
dade bastante duvidosa, tornan-
do quase impossível obter o re-
gistro no País. Mas já atraíram
mais de mil brasileiros para As-
sunção.

A Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal do Ensino
Superior, que cuida dos progra-
mas de pós-graduação no Minis-
tério da Educação, emitiu uma
advertência sobre os programas
no Paraguai, alertando para a fal-
ta de qualidade dos cursos e para
a possibilidade de prejuízo dos
alunos, inclusive financeiro, já
que os cursos são pagos, e bem
pagos. “Está havendo uma pres-
são violenta para convalidar es-
ses diplomas. Recebemos inclu-
sive uma carta muito agressiva
do reitor de uma das universida-
des depois do alerta que fize-
mos, mas não há a menor condi-
ção”, disse o diretor de avaliação
da Capes, Renato Janine.

“É um problema que está se
alastrando como rastilho de pól-
vora”, afirmou.

A advertência brasileira foi
confirmada pela própria minis-
tra da Educação do Paraguai,
Blanca Ovelar de Duarte, em en-
trevista ao jornal ABC Color.
“Existem programas no Para-
guai sem qualquer qualidade”,
confirmou a ministra, defenden-
do que seja criado um sistema de
avaliação, que hoje não existe na-
quele país. Os programas para
brasileiros têm como agravan-
tes, ainda, o fato de terem aulas

por, no máximo, seis semanas
por ano, em janeiro e julho, e
dadas apenas por professores
convidados. Os alunos prati-
camente estudam e fazem
suas teses sozinhos, o que fe-
re completamente as regras
de qualidade da Capes.

Um professor brasileiro
convidado a dar aulas em
uma das universidades para-
guaias chegou a Assunção
com todo seu material em es-
panhol, acreditando que daria
aula para paraguaios. Lá, só ti-
nha alunos brasileiros em um
programa com centenas de
alunos que nem sequer fize-
ram um teste de seleção. O
professor, que prefere não se
identificar, ficou assustado
com a situação dos brasilei-
ros. “São pessoas bem inten-
cionadas, que estão pagando
por um curso que não tem a
menor chance de ser aceito
no Brasil”, diz.

O Estado fez contato com
três empresas que estão arregi-
mentando alunos para os cur-
sos paraguaios nas universida-
des Autônoma de Assunção,
Americana e Universidad del
Norte. O representante de
uma delas, a Universo, Isaías
Régis, disse que não poderia
falar sobre a legalidade dos
programas e que esse era o pa-
pel da Capes. Na Educare,
que trabalha com a Universi-
dade Americana, o responsá-
vel pela empresa informou
que não seria possível respon-
der às perguntas ainda ontem.
Apenas Sandra Nicolau, do
Instituto Internacional de Pla-
nejamento Educacional, de-
fendeu os programas.

“É um sistema como qual-
quer outro, em que uma pes-
soa faz o mestrado no exterior
e depois convalida os diplo-
mas no Brasil. Isso é precon-
ceito da Capes porque as uni-
versidades são do Paraguai e
medo desses doutores que au-
mente o número de pessoas
com título no Brasil”, alega.
“A Capes quer fazer confu-
são. Os cursos são regulares,
os diplomas aprovados pelo
Ministério da Educação do Pa-
raguai”, diz ainda, informan-
do que sua empresa estuda a
possibilidade de processar a
Capes por causa do alerta.●
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