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Controlador da Ser est  aberto a negociar
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Fundador da Ser Educacional, o empres rio
Jangui  Diniz j  recebeu muitas propostas pelo
maior grupo de ensino superior do Nordeste. No
entanto, para todo banco e pretendente que batia
a sua porta, Jangui  tinha a resposta pronta: n o
estava nem um pouco interessado em qualquer
que fosse a oferta pelo neg cio que criou em
2003. Dez anos depois, abriu o capital, mas nunca
abriu m o do controle da companhia que, hoje,
conta com 175 mil alunos. A Ser tornou-se uma
noiva bvia do disputado mercado de educaç o,
mas os potenciais compradores j  tinham at
desistido da sondagem. Agora, conforme o Valor
apurou, o jogo mudou.
A gestora americana CVC Capital Partners
resolveu arriscar, de acordo com duas pessoas
com conhecimento do assunto, e abordou o
empres rio nas últimas semanas. O fundador da
Ser agora est  disposto a discutir o neg cio.
"Jangui  mudou o 'mindset' sobre negociar a
empresa. Passou a cogitar a venda, mas quer o
dobro do que vale em bolsa", afirma um executivo
pr ximo  companhia.
O valor de mercado atual da Ser Educacional  de
R$ 2,9 bilh es, considerando a alta de 14,7% no
último m s. Jangui  tem 55,54% da empresa, com
valor de R$ 1,6 bilh o. Por sua fatia, portanto, quer
R$ 3,2 bilh es.
Segundo uma fonte do setor, Jangui  estaria
desanimado com o setor de ensino superior. A
crise econ mica tem afetado fortemente o
Nordeste, praça de atuaç o do seu grupo. E o
encolhimento do Fies, programa de financiamento
estudantil do governo federal, tamb m n o ajuda. 

Em 2018, a base de alunos da Ser caiu 1,5%. A
receita líquida cresceu 1,3%, para R$ 1,26 bilhão e
o lucro líquido ajustado subiu 9,6%, chegando a R$
237,9 milhões.
O impulso recente que as ações da Ser tiveram na
bolsa de valores deveu-se a uma aquisição. Na
semana passada, a companhia comprou por R$
195 milhões a UniNorte que pertencia à Laureate.
Esperava-se que o grupo de Janguiê fechasse
uma aquisição. No ano passado, ele tentou
comprar a Unigranrio por R$ 500 milhões, mas o
negócio não avançou.
A gestora CVC tem interesse declarado pelo setor
de educação. Comandada no Brasil por Jean-Marc
Etlin, ex-presidente do banco de investimentos Itaú
BBA, a gestora tentou, segundo fontes, comprar a
Uniasselvi, controlada pelos fundos Carlyle e Vinci
Partners, e também conversou com o empresário
Chaim Zaher, do grupo SEB, para comprar
instituições de ensino no Rio de Janeiro para fazer
frente à Estácio. Mas, em ambos os casos, as
transações não prosperaram.
A CVC já demonstrou, em outro setor de interesse,
sua disposição para cheques grandes e prêmios
altos. A gestora vinha olhando a área da saúde e,
há dois anos, colocou um cheque de R$ 9 bilhões
à mesa para a compra da operadora NotreDame
Intermédica - quando a empresa era avaliada por
bancos a R$ 6 bilhões. À época, a recomendação
dos bancos era que a Bain Capital, dona da
operadora, aceitasse. Mas a Bain preferiu arriscar
e tentar um preço melhor em uma oferta pública de
ações (IPO). Deu certo, já que a Intermédica vale
hoje em bolsa R$ 19 bilhões. 
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Ou seja, mesmo para o pr mio consider vel que a CVC estava disposta a pagar, teria sido um neg cio
e tanto.
 
O único neg cio da CVC no Brasil, desde que abriu o escrit rio em 2015, foi a compra de 30% da
Moove, fabricante e distribuidora de lubrificantes do grupo Cosan. O neg cio foi fechado em
dezembro por R$ 562 milh es.
 
O burburinho de negociaç o e possível disposiç o de Jangui  j  corre pelos bancos de
investimentos. Ao menos dois deles t m prospectado potenciais compradores para entrar na disputa.
"É pouco prov vel que, se ele realmente se convenceu a vender, haja apenas negociaç o com a CVC",
diz o executivo de um desses dois bancos.
 
Procurada, a Ser informou que Jangui  n o pretende vender sua fatia, nem manteve conversas com a
CVC. A gestora, por sua vez, n o comenta sua política de investimentos e n o deu entrevista.

Fonte: Valor



Kroton eleva em mais de 40% matrículas com mídia focada nas comunidades
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A Kroton viu suas matrículas crescerem em mais de 40% no ano passado depois que adotou o
Outdoor Social como veículo de publicidade focado nas comunidades e periferia das grandes
cidades. Em 2018, o Outdoor Social veiculou campanha da Kroton sobre os vestibulares gerais da
Anhanguera em comunidades localizadas nas cidades de Campinas, Guarulhos e Osasco, onde as
matrículas aumentaram 64%, 49% e 44%, respectivamente.
 
Retorno. A publicidade  feita por meio de placas com tamanhos de dois metros quadrados,
instaladas nos muros das casas dos moradores, que autorizaram a exposiç o e, ao t rmino da aç o
de marketing, s o remunerados pelo espaço. O Outdoor Social trabalha com ag ncias de publicidade
que planejam campanhas nas comunidades, existe desde 2012, e j  retornou R$ 5 milh es s 5 mil
comunidades impactadas em 370 campanhas.

Fonte: Estadão



MEC cortar  verba de universidade por 'balbúrdia' e j  enquadra UnB, UFF e UFBA
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O Minist rio da Educaç o (MEC) vai cortar
recursos de universidades que n o apresentarem
desempenho acad mico esperado e, ao mesmo
tempo, estiverem promovendo balbúrdia  em
seus c mpus, afirmou o ministro Abraham
Weintraub ao Estado. Tr s universidades j  foram
enquadradas nesses crit rios e tiveram repasses
reduzidos: a Universidade de Brasília (UnB), a
Universidade Federal Fluminense (UFF) e a
Universidade Federal da Bahia (UFBA), disse.
Segundo ele, a Universidade Federal de Juiz de
Fora (UFJF), em Minas Gerais, est  sob avaliaç o.
  Universidades que, em vez de procurar melhorar
o desempenho acad mico, estiverem fazendo
balbúrdia, ter o verbas reduzidas , disse o
ministro. 
De acordo com Weintraub, universidades t m
permitido que aconteçam em suas instalaç es
eventos políticos, manifestaç es partid rias ou
festas inadequadas ao ambiente universit rio. A
universidade deve estar com sobra de dinheiro
para fazer bagunça e evento ridículo , disse. Ele
deu exemplos do que considera bagunça: Sem-
terra dentro do c mpus, gente pelada dentro do
c mpus .
Weintraub n o detalhou quais manifestaç es
ocorreram nas universidades citadas, mas disse
que esse n o foi o único ponto observado. 

Essas instituiç es tamb m est o apresentando
resultados aqu m do que deveriam, disse. A liç o
de casa precisa estar feita: publicaç o científica,
avaliaç es em dia, estar bem no ranking.  Ele, no
entanto, n o citou rankings.
De acordo com o MEC, as tr s universidades
tiveram 30% das suas dotaç es orçament rias
anuais bloqueadas, medida que entrou em vigor na
semana passada. Os cortes atingem as chamadas
despesas discricion rias, destinadas a custear
gastos como gua, luz, limpeza, bolsas de auxílio a
estudantes, etc. Os recursos destinados ao
pagamento de pessoal s o obrigat rios e n o
podem ser reduzidos. 
Weintraub disse que o corte n o afetar  serviços
como bandej o . O MEC informou que o programa
de assist ncia estudantil n o sofrer  impacto,
apesar desses recursos integrarem a verba
discricion ria.
A UNB disse que verificou no sistema bloqueio
orçament rio da ordem de 30%  e espera
conseguir revert -lo. A UFBA e a UFF n o se
pronunciaram. 
O MEC est  sendo forçado a definir cortes ap s o
governo anunciar um grande contingenciamento
no m s passado. Para garantir que cumprir  a
meta fiscal , a equipe econ mica estabeleceu que
cerca de R$ 30 bilh es dos gastos previstos
ficar o congelados. Desse total, R$ 5,8 bilh es
ter o de vir do MEC. 
Educaç o foi a pasta que mais sofreu bloqueio em
termos absolutos. Ainda que o corte tenha sido
proporcionalmente menor do que o de outros
minist rios, foi um duro baque. 

Sem detalhar crit rios, o ministro Weintraub disse ao
'Estado' que a medida considera o desempenho acad mico

aqu m do esperado ou promoção de 'bagunça, evento
ridículo'; governo definiu contingenciamento de R$ 5,8

bilhões para Educação
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A Lei Orçament ria estabelecia cerca de R$ 23,7
bilh es para despesas discricion rias na
Educaç o como um todo. O governo bloqueou,
portanto, quase 25% do dinheiro que estava
reservado para custear esses gastos.
Como as universidades federais consomem a
maior parte dos recursos do MEC, elas
naturalmente seriam alvo de cortes. O ministro
disse que, diante desse cen rio, foi necess rio
definir crit rios para quem sofreria mais com o
bloqueio. O corte anunciado pelo ministro nas tr s
universidades est  longe, por m, do
contingenciamento determinado pela equipe
econ mica. Juntas, as tr s instituiç es recebem
cerca de R$ 165 milh es discricion rios. 
Direito  expressão
Questionado se essa forma de escolha
caracteriza, na pr tica, uma lei da mordaça  nas
universidades, ferindo a liberdade de express o
de alunos e professores, ele afirmou que todos
t m logicamente o direito de se expressar ,

desde que o desempenho acad mico esteja bom.
S  tomaremos medidas dentro da lei. Posso

cortar e, infelizmente, preciso cortar de algum
lugar , afirmou. Para cantar de galo, tem de ter
vida perfeita.  
O MEC n o esclareceu quais indicadores de
desempenho chamaram a atenç o da pasta.
Weintraub disse ainda que reitores precisar o
redobrar a atenç o no caso de festas. Se aluno
se machucar por causa de festa, cortaremos
verba.
 

Desde 2014, h  reduç o nos repasses para
despesas discricion rias das universidades. A
crise contribuiu para o cen rio. Neste ano, o aperto
ser  mantido. Al m da recuperaç o lenta da
economia, h  a linha estabelecida por Jair
Bolsonaro. O plano de governo j  trazia a indicaç o
de que, se eleito, ele daria nfase  educaç o
b sica.
Ao Estado, em sua primeira entrevista no cargo,
Weintraub reforçou a diretriz e disse que a política
para universidades tem de respeitar os pagadores
de impostos . Quando v o na universidade federal
fazer festa, arruaça, n o ter aula ou fazer
semin rios absurdos que agregam nada 
sociedade,  dinheiro suado que est  sendo
desperdiçado num país com 60 mil homicídios por
ano e mil car ncias.
Associação diz que sistema j  est  no limite
Apesar de ressaltar o contingenciamento com a
suposta balbúrdia , outras universidades federais
tamb m j  registraram congelamento de recursos
neste ano. Todas tiveram bloqueio de valores de
emendas parlamentares. Al m disso, s  tiveram
40% do recurso de custeio liberado para o 1.º
semestre.
As universidades est o h  anos trabalhando no

limite da capacidade. N o acredito que o MEC far
um corte orçament rio com base em juízo de valor,
sem antes pedir esclarecimento s universidades.
Infelizmente, o bloqueio est  ocorrendo para todas
as instituiç es , disse Reinaldo Centoducatte, reitor
da Federal do Espírito Santo (Ufes) e presidente da
Andifes, associaç o de reitores da rede federal.
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Avaliação internacional
O ministro ainda acusou UnB, UFBA e UFF de queda no desempenho. No entanto, elas se mant m em
destaque em avaliaç es internacionais. O ranking da publicaç o brit nica Times Higher Education
(THE), um dos principais em avaliaç o do ensino superior, mostra que Unb e UFBA tiveram melhor
avaliaç o na última ediç o.
 
Na classificaç o das melhores da Am rica Latina, a Unb passou da 19.ª posiç o, em 2017, para 16.ª
no ano seguinte. A UFBA passou da 71.ª para a 30.ª posiç o. A UFF manteve o mesmo lugar, em 45.º.
Segundo a publicaç o, as tr s se destacam pela boa avaliaç o em ensino e pesquisa. E Unb e UFBA
aparecem entre as 400 melhores instituiç es do mundo em cursos da rea da saúde. 
 
Carlos Monteiro, especialista em gest o pela Universidade de Michigan, ainda avalia como
contradit rio punir uma universidade com corte de recursos por apresentar queda na qualidade. O
ministro deveria querer entender os motivos dos maus resultados.

Fonte: Estadão
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Em meio  pol mica dos cortes de recursos das
universidades federais e  publicaç o de teor
ir nico dirigida aos reitores, o ministro da
Educaç o, Abraham Weintraub, concede hoje a
primeira entrevista coletiva desde que assumiu a
pasta. H  20 dias no cargo e refrat rio 
imprensa, Weintraub divulgou que apresentar
dados sobre a avaliaç o do sistema de educaç o
b sica, que ser  prioridade no governo do
presidente Jair Bolsonaro.
H  expectativa, entretanto, de que o ministro d
novas explicaç es sobre os cortes nas verbas
universit rias. Weintraub - que assumiu o cargo
ap s a turbulenta gest o de Ricardo V lez
Rodríguez - abriu uma crise com as universidades
públicas no início da semana ao anunciar o corte
de 30% dos recursos orçament rios das
instituiç es que promovessem "balbúrdia" nos
campus ou n o apresentassem o desempenho
acad mico esperado.
O ministro indicou a Universidade de Brasília
(UnB), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e
a Universidade Federal da Bahia (UFBA) como os
primeiros alvos dos bloqueios.
Ontem o ministro disparou contra os reitores. Em
uma postagem em sua conta oficial no Twitter,
disse que os gestores universit rios teriam
postura inflexível e fechada ao di logo: "para
quem conhece Universidades Federais, perguntar
sobre toler ncia ou pluralidade aos reitores (ditos)
de esquerda faz tanto sentido quanto pedir
sugest es sobre doces a diab ticos", afirmou.
O ministro justifica os cortes nas verbas
universit rias alegando que a prioridade do
governo ser  a educaç o b sica. 

Em um vídeo divulgado nas redes sociais na terça-
feira, o ministro afirmou que o governo quer "mais
creches e mais crianças alfabetizadas".
Em tom levemente ir nico, o ministro afirmou que
se criou uma "pol mica enorme" simplesmente
porque ele finalmente est  apresentando o projeto
do governo. Na mesma gravaç o, ele diz que um
aluno de graduaç o custa R$ 30 mil anuais ao
governo, enquanto manter a vaga de uma criança
em uma creche demanda R$ 3 mil. Com o
orçamento do aluno universit rio, ele ressalta que
poderia levar dez crianças "humildes, mais pobres,
mais carentes" para a creche. Ele conclui
questionando: "o que voc  faria no meu lugar"?
Ap s a repercuss o negativa dos cortes, o
Minist rio da Educaç o (MEC) afirmou em nota
oficial que o bloqueio de 30% valer  para todas as
universidades e todos os institutos t cnicos
federais. A rede federal inclui mais de 60
universidades e quase 40 institutos em todo o
país.
Hoje os partidos de oposiç o prometem recorrer 
Justiça para tentar reverter os cortes. O PSB
ajuizar  uma ADPF (Arguiç o de Descumprimento
de Preceitos Fundamentais) no Supremo Tribunal
Federal (STF), com pedido de liminar para a
liberaç o imediata dos recursos bloqueados.
O PSOL apresentar  projeto de decreto legislativo
para suspender os cortes, alegando que estaria
configurada uma orientaç o ideol gica na medida.
O deputado Jorge Solla (PT-BA) protocolar  aç o
popular junto  Justiça Federal solicitando a
anulaç o do ato do ministro.

Fonte: Valor
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Levantamento feito pela Associaç o Brasileira de
Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES)
mostra que o governo ter  de investir R$ 64
bilh es no setor at  2024 para que o Brasil atinja
a meta fixada pelo Plano Nacional de Educaç o
(PNE).
O educador e novo presidente da ABMES, Celso
Niskier, pondera que o número corresponde a 6%,
em cinco anos, do montante que se pretende
economizar com a reforma da Previd ncia em dez
anos.
Em entrevista ao Valor, o educador e reitor da
UniCarioca, instituiç o com cerca de 15 mil
alunos, diz que a decis o do governo de retirar
recursos da rea de humanas n o afeta o setor
privado, diante da autonomia das instituiç es,
mas observa que o Fundo de Financiamento
Estudantil (Fies) j  reserva vagas para reas
priorit rias. Ele  favor vel  gravaç o das aulas
diante do inevit vel uso da tecnologia, mas afirma
que deve haver consenso entre as partes.
O presidente Jair Bolsonaro anunciou a decis o
de descentralizar investimentos nos cursos de
filosofia e sociologia, mas Niskier pondera que as
"faculdades particulares t m autonomia para criar
seus cursos conforme os interesses do mercado".
Afirma, entretanto, que n o  grande a procura por
cursos na rea de humanas no setor privado. Uma
exceç o  Pedagogia. "É o curso com maior
procura no ensino  dist ncia;  relevante porque
o Fies identificou como rea crítica a necessidade
de professores qualificados."
Ele ressalta que Bolsonaro n o inova ao definir
prioridades na educaç o superior.

No início de 2016, ainda na gest o Dilma Rousseff,
o Fies passou a reservar 70% das vagas para reas
priorit rias: engenharia, saúde e formaç o de
professores. Hoje esse percentual caiu para 60%,
mas ainda vigora.
Sobre a gravaç o de professores em sala de aula,
estimulada pelo pr prio Bolsonaro nas redes
sociais, Niskier pondera que se tornou uma
realidade "comum nas salas de aula modernas",
sobretudo nos cursos de educaç o  dist ncia,
onde "tudo se pode gravar e reproduzir, desde que
haja pr via autorizaç o". Como educador, ele diz
que as aulas devem ser transparentes e mediadas
pela tecnologia, mas o uso do audiovisual implica
o consenso entre aluno e professor.
Filho do ex-presidente da Academia Brasileira de
Letras (ABL) Arnaldo Niskier, Celso Niskier toma
posse no pr ximo dia 7, com a nova diretoria da
ABMES. No dia seguinte, apresentar  os estudos
sobre a ampliaç o e aperfeiçoamento do Fies ao
novo ministro da Educaç o, Abraham Weintraub.
"O ministro Paulo Guedes quer economizar R$ 1
trilh o em dez anos, e n s estamos falando em 6%
dessa economia ao longo de cinco anos",
argumenta.
Para o Brasil alcançar a meta do PNE,  preciso
que 33% da populaç o entre 18 e 24 anos esteja
matriculada no ensino superior em 2024.
Atualmente, 18% dos brasileiros nessa faixa et ria
est o na universidade.
O cen rio atual sugere que, mantida essa
proporç o, essa meta ser  inalcanç vel.
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A retraç o de matrículas no ensino superior vem
se agravando nos últimos anos. At  abril, apenas
16 mil vagas oferecidas pelo Fies foram
preenchidas - de um total de 100 mil. "É o pior
resultado at  agora, j   20% pior que o do ano
passado, quando 80 mil foram preenchidas." O
receio do setor  fechar neste ano com 65 mil
contratos assinados. No auge do programa, em
2014, foram 730 mil vagas preenchidas.
Os R$ 64 bilh es a serem aplicados no ensino
superior em cinco anos implicam R$ 32,3 bilh es
em investimentos nas instituiç es particulares
(que abrigam 75% do total de alunos) e R$ 31,7
bilh es nas públicas. Com esses recursos, seriam
criadas 200 mil novas vagas anuais no ProUni, e
250 mil no Fies para gerar 3,1 milh es de novas
vagas em cinco anos.
Segundo Niskier, mudanças feitas no Fies na
gest o anterior de Michel Temer dificultaram o
acesso dos estudantes. "O rem dio matou o
paciente, tornou-se um programa mais financeiro
do que social", criticou. Agora, ele diz que "n o
precisa dar pirueta de costas", basta ampliar e
aprimorar o ProUni e o Fies que o atraso dos
últimos anos poder  ser superado.
Para ampliar o Fies, a ABMES sugere que o
governo volte a oferecer o financiamento de 100%
do curso – modalidade extinta nas últimas
ediç es do programa. Num pacto com o governo,
as instituiç es particulares poderiam oferecer
descontos nas mensalidades, como uma
"contrapartida social".
Outra proposta  de que os alunos comecem a
pagar o financiamento desde o início, mesmo em
valores m dicos. 

"O aluno pode pagar, semestralmente, uma parte
dos juros", exemplifica. Ele pondera que, com a
car ncia para começar a pagar ao final do curso,
muitas vezes o aluno "esquece" da dívida, ou n o
se preparou para pag -la.
Sobre as críticas  alta inadimpl ncia do Fies,
Niskier questiona por que o governo n o recorre ao
fundo garantidor do programa, hoje com saldo de
R$ 12 bilh es. Trata-se do Fundo de Garantia de
Operaç es de Cr dito Educativo (FGEDUC), que
passou  gest o da Caixa Econ mica Federal no
ano passado e tem sido utilizado para abater o
d ficit fiscal.
Um c lculo atualizado da dívida do Fies foi
publicado pelo jornal "O Globo" no s bado passado
e indicou um saldo aproximado de R$ 13 bilh es.
Mas a ABMES contesta esse valor, que inclui
parcelas com apenas uma semana de atraso. "A
pr tica de cobrança tem que ser aprimorada, o
governo n o sabe cobrar."
Niskier acredita que Weintraub pode se revelar um
bom ministro pela formaç o em economia e
gest o. "Me parece um nome adequado em termos
de formaç o para a discutir o futuro da educaç o."
Mas admite que a sucess o de mudanças no MEC
deixou o setor de educaç o superior em compasso
de espera.
O setor aguarda a nomeaç o da nova equipe para
retomar o di logo sobre a avaliaç o das
instituiç es. "Queremos mais equidade, s o 2 mil
instituiç es particulares, desde grandes grupos
empresariais at  as filantr picas, inclusive
pequenas instituiç es com menos de mil alunos",
enumera. 
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"As pequenas e as m dias s o analisadas pelos mesmos par metros que se aplicam aos grandes
grupos. Queremos uma avaliaç o que reconheça as características regionais e valorize a
responsabilidade social do setor", completa.
 
Ele reconhece que o governo Bolsonaro quer dar nfase  educaç o b sica, mas ressalta que o setor
de ensino superior pode contribuir para isso. "Hoje formamos 110 mil estudantes de Pedagogia, uma
massa de gente para atuar na alfabetizaç o e na melhoria do ensino b sico."

Fonte: Valor



"MEC precisa superar agenda do confronto"
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O diretor do Instituto Ayrton Senna, Mozart Neves Ramos, disse que a agenda da educaç o n o pode
ser uma "agenda de confronto" e sim "de di logo". Em entrevista ao Valor, ele comentou publicaç o
do presidente Jair Bolsonaro nas redes sociais de um vídeo feito por um estudante, filiado ao PSL,
filmando um professor.
 
Mozart confirmou ter sido convidado para assumir o Minist rio da Educaç o pelo ministro da Casa
Civil, Onix Lorenzoni, e depois desconvidado. "Houve ent o o movimento da bancada evang lica, n o
aceitavam minha linha de pensamento. Eu era globalista demais e eu nem sabia o que era ser
globalista."
 
Segundo Mozart, o MEC vive um cenário em que se colocam crenças pessoais, quando se
deveria estar mais preocupado em buscar uma agenda positiva para resolver os problemas
reais da educação.

Fonte: Valor



Aluno ser  avaliado por amostragem no ensino b sico
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O Minist rio da Educaç o anunciou ontem
mudanças no Sistema de Avaliaç o da Educaç o
B sica (Saeb), como a avaliaç o por amostragem
de alunos no 2º ano do ensino fundamental e a
aplicaç o de testes de Ci ncias das Naturezas e
Ci ncias Humanas para alunos do 9º ano, pelo
mesmo m todo.
"Ideologia n o pode ser carro-chefe do MEC; 
excludente" O anúncio foi feito pelo ministro
Abraham Weintraub, em entrevista coletiva na
qual se recusou a responder sobre sua pol mica
ideia de cotar verbas de universidades que
"promovem balbúrdia". Ele teve que recuar da
medida, vista por críticos como retaliaç o por
raz es ideol gicas.
O Saeb havia sido cancelado pela gest o do
antecessor de Weintraub, Ricardo V lez
Rodríguez. Mas, dada a repercuss o negativa, o
governo recuou. V lez acabou demitido em abril,
ap s defender uma revis o da maneira como os
livros did ticos abordam o golpe militar de 1964.
Alunos do 5º e do 9º anos continuar o a ser
submetidos a testes de portugu s e matem tica
no Saeb. O mesmo vale para estudantes das 3ª e
4ª s ries do ensino m dio. Nesses casos, a prova
ser  aplicada a todos os alunos da rede pública
em escolas com dez ou mais estudantes
matriculados na s rie avaliada, seguindo o
modelo atual. Na rede privada, a prova ser  feita
tamb m por amostragem.
Segundo o MEC, a ediç o 2019 do Saeb ser  a
maior desde que o sistema foi implementado, em
1990. Ao todo, ser o avaliadas 7 milh es de
crianças, a um custo estimado de R$ 500 milh es. 

O exame ser  aplicado entre os dias 21 de outubro
e 1º de novembro.
Weintraub chegou a anunciar o custo dessa
avaliaç o como sendo de R$ 500 mil, elogiando o
baixo valor, mas sua assessoria corrigiu o número
logo ap s a coletiva - o custo ser  de R$ 500
milh es.
"Comparado com outros gastos que acontecem no
governo, s o diferenças monumentais", disse,
ainda com os números equivocados. "O que
choca? Sete milh es de avaliaç es, por R$ 500
mil."
As provas ter o como refer ncia a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC), que em 2017 passou a
considerar o 2º ano do ensino fundamental como
o fim do ciclo de alfabetizaç o e que todos devem
saber ler e escrever aos 7 anos.
Weintraub disse que pretende tornar todas as
avaliaç es universais. "O objetivo  fazer universal
e fazer uma vez por ano.
É isso que a gente est  falando. Voc s vieram aqui
talvez esperando pol micas de outros assuntos",
afirmou, referindo-se s suas declaraç es sobre o
cortes de verbas universit rias.
O ministro se recusou a falar sobre o tema,
alegando que isso tiraria o foco do Saeb. Ele teve
que recuar do anúncio de que a promoç o de
"balbúrdia" e festas nas universidades seria um
dos crit rios para escolher as instituiç es afetadas
pelo corte de verbas da pasta.
Ap s determinar cortes na Universidade de Brasília
(UnB), na Universidade Federal Fluminense (UFF) e
na Universidade Federal da Bahia (UFBA), o
governo afirmou nesta semana que eles seriam
feitos de maneira ison mica nas universidades
federais.
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Pesou no recuo a avaliaç o de que a medida poderia ser questionada judicialmente.
 
Mais tarde, falando ao SBT, o presidente Jair Bolsonaro disse que as verbas retiradas das
universidades seriam aplicadas no ensino b sico. "A gente n o vai cortar recurso por cortar. A ideia 
pegar e investir dinheiro na educaç o b sica. N o adianta voc  ter um excelente telhado para a casa
se as paredes est o podres. É o que acontece atualmente", afirmou.
 
Na coletiva, o ministro reclamou do contingenciamento de verbas da pasta, que sofreu um corte de R$
5,8 bilh es em seu Orçamento para este ano.
 
"A gente est  com o orçamento contingenciado, acabamos de chegar aqui, n o tem 30 dias. Estamos
correndo atr s de v rias coisas. A arrecadaç o est  mais baixa, o orçamento est  apertado.", disse. 
 
"Passando a nova Previd ncia, isso vai gerar aumento na confiança dos agentes econ micos e
investidores, e a economia brasileira vai finalmente conseguir deixar para tr s o legado desses anos
de intervencionismo."

Fonte: Valor



Rede vai ao STF contra cortes de 30% em universidades
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O Rede Sustentabilidade protocolou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF)
pedindo liminar para suspender o corte de 30% na verba das universidades federais, conforme
anunciado pelo Minist rio da Educaç o (MEC).
 
Na terça-feira, o ministro Abraham Weintraub disse ao jornal "O Estado de S. Paulo" que bloquearia o
orçamento de instituiç es públicas de ensino superior que promovessem atos de balbúrdia . Na
ocasi o, tr s universidades j  haviam sido atingidas (UnB, UFF e UFBA), segundo o pr prio gestor.
 
Temendo uma condenaç o por improbidade administrativa, o ministro recuou e imp s o
contingenciamento a todas as universidades federais, desta vez utilizando a crise fiscal para
justificar a iniciativa.
 
O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), um dos autores da aç o, argumenta que a limitaç o de
empenho pretendida por Weintraub compromete a continuidade de serviços b sicos de pesquisa,
ensino e extens o oferecidos pelas universidades.
 
O Constituinte decerto n o empregou palavras ao vento ao reconhecer a autonomia financeira como

um pressuposto para a autonomia de ensino e de livre circulaç o de ideias. Do contr rio, a constriç o
de recursos orçament rios serviria de mecanismo insidioso para a patrulha ideol gica das maiorias
circunstanciais, como efetivamente pretende o atual governo e vocalizou o ministro da Educaç o ,
diz o texto.

Fonte: Valor



Minist rio da Educaç o prorroga prazo de renovaç o dos contratos do Fies
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O Minist rio da Educaç o estendeu o calend rio
de renovaç o dos contratos do Fies (Fundo de
Financiamento Estudantil). O novo prazo termina
em 15 de maio. 
A medida, publicada nesta quinta-feira (2) no
Di rio Oficial da Uni o,  v lida apenas para os
contratos j  firmados.
Ter o direito  renovaç o o estudante que
precisar mudar de curso ou de instituiç o onde
est  matriculado, segundo a portaria assinada por
Carlos Alberto Decotelli da Silva, presidente do
FNDE ( rg o ligado ao minist rio da Educaç o
que faz a gest o do financiamento federal).
Pelo Fies, os alunos fazem a faculdade em uma
instituiç o privada, e a Uni o paga as
mensalidades. O estudante tem de começar a
quitar as prestaç es um ano e meio depois de
formado.
PROBLEMAS
Em março, muitos estudantes tiveram
dificuldades para formalizar novos contratos do
Fies. O MEC precisou estender o prazo de
finalizaç o da tomada de cr dito por v rias vezes
depois de verificar que erros num sistema
estavam barrando as novas contrataç es.
A chamada única do Fies para o primeiro
semestre deste ano saiu em 25 de fevereiro. Os
estudantes tiveram entre 26 de fevereiro e 7 de
março para complementar a inscriç o com
documentos que atestam que eles preenchem os
requisitos do programa federal. Foi nessa etapa
que os alunos tiveram problemas.

Reportagem da Folha mostrou parte dos alunos
ficou impedida de frequentar as aulas, que j
haviam começado h  mais de um m s, e at  de
fazer as provas.
Eles disseram que chegaram a fazer p riplos
di rios por quase um m s em ag ncias banc rias
e instituiç es de ensino na tentativa de resolver a
quest o.
O problema ocorreu principalmente na obtenç o
do Documento de Regularidade de Inscriç o (DRI)
ou de Regularidade de Matrícula (DRM),
necess rios para a contrataç o ou continuidade do
financiamento.
Por falha na transmiss o de dados do governo
federal, as instituiç es de ensino n o estavam
conseguindo emitir o documento. Sempre aparece
que o sistema do Fies est  fora do ar ou que o
documento est  sem data ou chave de segurança ,
disse Sandy da Silva, 21, de Cabedelo (PB).
Por meio de nota, o FNDE disse na ocasi o que as
falhas ou problemas em seus sistemas podem
levar o MEC a prorrogar o prazo de conclus o da
inscriç o para at  30 de junho.

Fonte: Folha de SP

Medida só vale para quem já contratou o financiamento;
novos contratos registraram problemas


