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1. MEDICINA
> Estado de Minas, 01/11/2005 - Belo Horizonte MG

Ação pública cobra registro de diploma
Ministério Público Federal quer que conselho regional reconheça estudantes formados em
faculdades não credenciadas pelo MEC
Isadora Camargos
O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública com pedido de antecipação de tutela contra o Conselho
Regional de Medicina de Minas Gerais (CRMMG), para que os
alunos que se formarem nos cursos de medicina aprovados pelo
Conselho Estadual de Educação (CEE) recebam o registro,
quando terminarem o curso, assim como acontece com os
estudantes das faculdades aprovadas pelo Ministério da Educação (MEC). Este ano, o CRMMG adotou a política de não conceder o registro aos alunos dessas faculdades, para que todas
passem pela avaliação do MEC.
A única faculdade de medicina autorizada pelo CEE que
tem alunos formados é a União Educacional do Vale do Aço
(Univaço), em Ipatinga, a 209 quilômetros de Belo Horizonte. Os
alunos receberam registro por força de liminar. O pedido do
Ministério Público Federal se estende a todos os estudantes da
Univaço, Fundação Educacional de Caratinga, Universidade
Vale do Rio Verde de Três Corações (Unicor), câmpus Juiz de
Fora e Araguari da Universidade Presidente Antônio Carlos
(Unipac), e câmpus Belo Horizonte Universidade de Alfenas.
Desde julho, a Emenda Constitucional 70 proíbe o CEE de
autorizar novos cursos na área de saúde.
Independentemente da legalidade das escolas que funcionam com a autorização do CEE – o que exclui a necessidade de
aprovação do MEC, tema que está em tramitação no Supremo
Tribunal Federal, o procurador da República autor da ação,
Adailton Ramos Nascimento, defende os alunos que estão
matriculados em instituições regulares, de acordo com a lei
estadual. “A verdade é que a proliferação de cursos e instituições de ensino superior, inclusive de medicina, tem se realizado
sob um substrato jurídico que lhes fornecem forte presunção
(relativa, reconheça-se) de legalidade e regularidade. (…) Apesar disso, o Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais
recusa-se a registrar os diplomas de médicos emanados dessas
instituições, impedindo que os graduados delas provenientes
exerçam a profissão para a qual dedicaram muito esforço e
tempo e investiram dinheiro”, afirma o procurador na ação.
MULTA O procurador sugere que o CRMMG conceda os registros no prazo de 30 dias, a partir do protocolo do requerimento, aos alunos que apresentarem os diplomas de graduação em
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medicina emitidos por instituições de natureza privada autorizadas pelo CEE. Para o caso de descumprimento da decisão
judicial, se ela estiver de acordo com a proposta do MP, a entidade deverá pagar multa de R$ 5 mil por dia e para cada recusa
de registro.
O presidente da Fundação Comunitária Educacional e Cultural de João Monlevade (Funcec), mantenedora da Univaço,
Francisco Américo Martins de Barros, afirma que a escola não
apresenta qualquer irregularidade, e que não justifica a atitude
do CRMMG, de se negar a registrar os alunos. “O CRM resolver
se meter num assunto que não é dele, de forma absurda”, acusa. A Univaço, de acordo com Barros, submeteu o curso de
medicina a avaliação para ser transferido para o MEC. A escola
tem cerca de 400 alunos que pagam, em média, R$ 2 mil de
mensalidade.
O presidente da Associação Médica de Minas Gerais, José
Carlos Callares Filho, diz que a entidade também está preocupada com esses estudantes. Por isso, condena os cursos que
não têm aprovação do MEC. “Continuamos tentando impedir
que essas escolas se mantenham abertas. O Ministério Público
está legalizando uma situação irregular, ao contrário do que fez
este ano, em Juiz de Fora, sugerindo a proibição do curso de
medicina da Unipac”, diz o médico. A situação do curso da
Unipac de Juiz de Fora está sendo julgada no TRF. O CRMMG
informou que só se manifestará sobre a ação quando oficialmente notificado.
PROIBIÇÃO O Ministério Público Federal em Juiz de Fora
entrou com pedido de liminar contra a Associação Salgado de
Oliveira de Educação e Cultura (Asoec) e a Universidade Salgado de Oliveira (Universo), argumentando que o câmpus funciona sem autorização do MEC. O MP quer que a Justiça impeça a universidade de promover novo processo seletivo ou de
aceitar matrículas de outros alunos, nos cursos de graduação,
pós-graduação e extensão. Caso a liminar seja concedida, a
proibição vai vigorar até que a instituição obtenha a autorização
de funcionamento. A Universo não comentou a decisão. "O
Ministério Público está legalizando uma situação irregular" José Carlos Callares Filho, presidente da Associação Médica
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3. NOVA ORTOGRAFIA
Eis aqui um programa de cinco anos para resolver o problema da falta de autoconfiança do brasileiro na sua
capacidade gramatical e ortográfica. Em vez de melhorar o ensino, vamos facilitar as coisas, afinal, o português
é difícil demais mesmo. Para não assustar os poucos que sabem escrever, nem deixar mais confusos os que
ainda tentam acertar, faremos tudo de forma gradual.
No primeiro ano, o "Ç" vai substituir o "S" e o "C" sibilantes, e o "Z" o "S" suave. Peçoas que açeçam a
internet com freqüênçia vão adorar, prinçipalmente os adoleçentes. O "C" duro e o "QU" em que o "U" não é
pronunçiado çerão trokados pelo "K", já ke o çom é ekivalente. Iço deve akabar kom a konfuzão, e os teklados de
komputador terão uma tekla a menos, olha çó ke koiza prátika e ekonômika.
Haverá um aumento do entuziasmo por parte do públiko no çegundo ano, kuando o problemátiko "H" mudo e
todos os acentos, inkluzive o til, seraum eliminados. O "CH" çera çimplifikado para "X" e o "LH" pra "LI" ke da no
mesmo e e mais façil. Iço fara kom ke palavras como "onra" fikem 20% mais kurtas e akabara kom o problema
de çaber komo çe eskreve xuxu, xa e xatiçe. Da mesma forma, o "G" ço çera uzado kuando o çom for komo em
"gordo", e çem o "U" porke naum çera preçizo, ja ke kuando o çom for igual ao de "G" em "tigela", uza-çe o "J"
pra façilitar ainda mais a vida da jente.
No terçeiro ano, a açeitaçaum publika da nova ortografia devera atinjir o estajio em ke mudanças mais
komplikadas seraum poçiveis. O governo vai enkorajar a remoçaum de letras dobradas que alem de
desneçeçarias çempre foraum um problema terivel para as peçoas, que akabam fikando kom teror de soletrar.
Alem diço, todos konkordaum ke os çinais de pontuaçaum komo virgulas dois pontos aspas e traveçaum
tambem çaum difíçeis de uzar e preçizam kair e olia falando çerio já vaum tarde.
No kuarto ano todas as peçoas já çeraum reçeptivas a koizas komo a eliminaçaum do plural nos adjetivo e
nos substantivo e a unificaçaum do U nas palavra toda ke termina kom L como fuziu xakau ou kriminau ja ke
afinau a jente fala tudo iguau e açim fika mais faciu. Os karioka talvez naum gostem de akabar com os plurau
porke eles gosta de eskrever xxx nos finau das palavra mas vaum akabar entendendo. Os paulista vaum adorar.
Os goiano vaum kerer aproveitar pra akabar com o D nos jerundio mas ai tambem ja e eskuliambaçaum.
No kinto ano akaba a ipokrizia de çe kolokar R no finau dakelas palavra no infinitivo ja ke ningem fala mesmo
e tambem U ou I no meio das palavra ke ningem pronunçia komo por exemplo roba toca e enjenhero e de uzar O
ou E em palavra ke todo mundo pronunçia como U ou I, i ai im vez di çi iskreve pur ezemplu kem ker falar kom
ele vamu iskreve kem ke fala kum eli ki e muitu milio çertu ? os çinau di interogaçaum i di isklamaçaum
kontinuam pra jente çabe kuandu algem ta fazendu uma pergunta ou ta isclamandu ou gritandu kom a jenti e o
pontu pra jenti sabe kuandu a fraze akabo.
Naum vai te mais problema ningem vai te mais eça barera pra çua açençaum çoçiau e çegurança pçikolojika
todu mundu vai iskreve sempri çertu i çi intende muitu melio i di forma mais façiu e finaumenti todu mundu no
Braziu vai çabe iskreve direitu ate us jornalista us publiçitario us blogeru us adivogado us iskrito i ate us pulitiko i u
prezidenti olia ço ki maravilia.

Se você tem alguma dúvida, entre em contato.
Saudações,
Profª. Abigail França Ribeiro
Diretora Geral
abigail@consae.com.br
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