
07

EXTRA CLASSE Março/2011

Ministério da Edu-
cação publicou no 
Diário Oficial do 
dia 17 de fevereiro 

novas regras de credenciamento 
de cursos lato sensu. O texto 
trata da transição para o fim 
do credenciamento “em caráter 
especial” de entidades não 
educacionais que oferecem 
cursos de especialização, como 
residências médicas de hospitais 
e MBAs de fundações. Na 

prática, a medida faz com que o 
governo deixe de regulamentar 
o setor de pós-graduações lato 
sensu em geral. Alunos que 
ingressarem até 31 de julho deste 
ano em cursos que já possuíam 
a chancela do MEC terão o 
reconhecimento do ministério 
em seu diploma. Depois disso, o 
certificado será expedido apenas 
pela entidade. Os pedidos de 
novos credenciamentos foram 
suspensos.

MEC deixa de regulamentar 
especializações

EXTRAPAUTA

O juiz Max Brueckner, titular da 3ª Vara do Trabalho de Caxias do Sul, 
reverteu uma decisão do reitor da Universidade de Caxias do Sul, Isidoro Zorzi, 
que em julho do ano passado afastou um diretor de Centro que fora eleito 
pela comunidade acadêmica. Paulo Eugênio Carvalho Gedoz deve reassumir 
as funções de diretor do Centro de Saúde da UCS por decisão de Brueckner. 
Na sentença, de 21 de fevereiro, o magistrado sustenta que Zorzi atropelou o 
estatuto da Universidade ao destituir o diretor. A Reitoria ainda pode recorrer 
da decisão. 
ESTATUTO  – O afastamento de Gedoz ocorreu depois que Zorzi foi 
reempossado reitor da UCS em 2010. A reeleição foi considerada arbitrária 
por professores, funcionários e alunos que, em uma consulta feita à comunidade 
acadêmica de 15 a 20 de março de 2010, indicaram por maioria de votos a professora 
Nilva Lúcia Rech Stédile para assumir a Reitoria de 2010 a 2014. O resultado 
do plebiscito, no entanto, não 
foi seguido pelos conselheiros. 
Houve protestos no campus. 
Afastado por Zorzi, Paulo Gedoz 
recorreu ao Judiciário. “Um 
sujeito rejeitado pela comunidade 
acadêmica destituiu um eleito. Além 
disso, em vez de colocar no cargo o 
decano, conforme prevê o estatuto, 
indicou o primo do prefeito, ou 
seja, descumpriu por duas vezes o 
estatuto”, disparou Gedoz.

Justiça reverte decisão de reitor da UCS

O

PISO DO MAGISTÉRIO – Para a Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação (CNTE) o piso nacional dos professores do ensino básico deveria ser de 
R$ 1.597,00 em 2011 ao invés dos R$ 1.187,97 anunciados em fevereiro pelo MEC, 
após um reajuste de 15%. O índice foi calculado com base na interpretação da Lei 
pela Advocacia Geral da União. O governo também anunciou um abrandamento das 
exigências que vinha fazendo para ajudar as prefeituras que não dispõem de caixa 
para pagar o salário mínimo do magistério.

Caso Eliseu: delegado 
fragiliza tese de latrocínio

As investigações sobre o 
assassinato do secretário de 
Saúde de Porto Alegre, Eliseu 
Santos, no início de 2010, 
colocaram em rota de colisão 
a Polícia Civil e o Ministério 
Público. O inquérito policial 
concluiu que o crime teria 
sido um latrocínio, enquanto 
a promotoria sustenta que o 
assassinato foi crime político, 
apontando 11 réus entre 
mandantes e executores. No dia 
23 de fevereiro, em depoimento 

de quase três horas ao MP, 
o diretor do Departamento 
Estadual de Investigações 
Criminais (Deic), delegado 
Ranolfo Vieira Júnior, teria 
admitido, segundo o promotor 
Eugênio Paes Amorim, que 
alguns pontos da investigação 
do assassinato do secretário 
partiram de “presunções” dos 
policiais. Santos, de 63 anos, foi 
morto a tiros no bairro Floresta 
em 26 de fevereiro do ano 
passado.
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