
Paraguai defende cursos 
 
O alerta da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior (Capes) sobre o risco 
de títulos de pós-graduação oferecidos no Paraguai não serem válidos no Brasil provocou a ira de 
reitores de universidades paraguaias e obrigou a embaixada brasileira no país a divulgar uma nota 
de esclarecimento. Sobrou até para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo um senador 
paraguaio, "dificilmente Lula será um exemplo de superação cultural e competitividade 
acadêmica" para os jovens brasileiros. Empresas nacionais estão arregimentando alunos para 
cursos de mestrado e doutorado oferecidos em três universidades de Assunção, capital do 
Paraguai. 
 
"Renato Janine Ribeiro é um medíocre professor de filosofia política que foi escalando posições, 
não como fruto do seu talento, mas amparado por privilégios obtidos no setor público", afirmou o 
senador e reitor da Universidad del Norte, Juan Manuel Marcos, referindo-se ao diretor de 
avaliação da Capes. 
 
"Dificilmente o querido e fraterno povo do Brasil, e em especial sua juventude, poderá encontrar 
exemplos edificantes de superação cultural e competitividade acadêmica neste fóssil do velho 
estatismo universitário, e nem em um presidente da República que nunca pisou numa 
universidade". 
 
Juan Marcos é reitor de uma das universidades que recebem alunos arregimentados por empresas 
brasileiras. As críticas foram publicadas pelo jornal "ABC Color". Os alunos pagam caro e 
inscrevem-se nos cursos com a promessa de que terão os títulos automaticamente reconhecidos 
no Brasil. Em geral, as aulas são ministradas em português, seis semanas por ano, em janeiro e 
julho. Na elaboração da tese, não há acompanhamento direto de um professor. 
 
O reitor da Universidad Autónoma de Asunción, Julio Martin, disse que a recusa em reconhecer os 
títulos paraguaios é desconhecer tratados internacionais assinados pelo Brasil. "Se dá razão 
àqueles que opinam que o Mercosul são só papéis e letra morta". 
 
Qualquer título concedido por instituição estrangeira tem de passar por revalidação no Brasil. Foi 
isso o que ressaltou a embaixada brasileira no Paraguai, por meio de nota em na Internet, depois 
da repercussão da notícia. A embaixada evitou qualquer referência à qualidade dos cursos. Mas, 
de acordo com a advertência distribuída pela Capes, as características dos cursos paraguaios 
tornam muito difícil que sejam reconhecidos aqui. 
 
"Não temos preconceito nenhum contra o Paraguai", afirmou Renato Janine Ribeiro, recusando-se 
a comentar os adjetivos usados por Juan Manuel Marcos. 
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