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Neste preâmbulo, valho-

me de duas valiosas 

e até antagônicas 

metáforas da sabedoria 

popular

Quando citei a primeira 
– “é o pássaro madru-
gador que apanha a 

minhoca” –, meu amigo, admi-
rável matemático e executivo 
de várias empresas renomadas, 
com um sorriso maroto, retru-
cou: “é, mas é o segundo rato 
que come o queijo”. Sim, demo-
rei um pouco para entender: 
o primeiro rato madrugador é 
abocanhado pelo gato! 

Pois bem, analogamente a 
essa parábola, na educação 
superior brasileira, quem está 
comendo o queijo é a educação 
a distância (EaD), que é con-
sideravelmente recente, mas 
já se consolidou. O expressivo 
crescimento dessa modalidade 
educacional, porém, não se fez 
sem efeitos colaterais, pois, 
com alguma dose de caniba-
lismo, promoveu uma redução 
no ensino presencial. 

Com matrículas pratica-
mente nulas em 2003, a EaD 
alcançou a cifra de quase 1,8 
milhão de alunos em 2017 
(dados mais recentes dispo-
nibilizados pelo Inep/MEC), 
com taxas de crescimento de 
até 27% ao ano. Nesse mesmo 
período, a modalidade presen-
cial apresentou um incremento 
anual médio de 6%; no entanto, 
apresenta um ponto de infl e-
xão há três anos, com quedas 
consecutivas, especialmente 
nas instituições de ensino 
superior (IES) privadas.

Dos 3,2 milhões de calouros 
em 2017, cerca de 1,1 milhão 
optou pela EaD e 2,1 milhões 
pelo presencial. Do total de 
8,3 milhões de universitários 
em instituições públicas e 
privadas, o porcentual de ma-
triculados na EaD é de 21,2% 
(há dez anos era 7%), índice 
que avança para 46,8% nos 
cursos de licenciatura. Em 
2023, projeções da Abmes 
indicam que será equivalente 
o número de ingressantes nas 
duas modalidades, com leve 
decréscimo no presencial.

Ademais, há ainda outros 5 
milhões a 7 milhões de jovens 
e adultos em ofertas EaD não 
controladas pelo MEC, con-
siderando cursos livres, de 
capacitação ou de extensão. 
Aprovados ou não pelo MEC, 
o fato é que no ambiente vir-
tual desenvolvem-se caracte-
rísticas muito valorizadas no 
mercado de trabalho: autono-
mia para aprender, disciplina 
pessoal, fl uência digital, foco, 
boa gestão do tempo, maturi-
dade para não embicar para o 
sedutor mundo digital das mí-
dias sociais e outras distrações. 

E, após concluído o curso, 
o diploma (ou o certifi cado) 
não faz qualquer referência ao 
modelo escolhido, presencial 
ou a distância.

Essa sinalização se faz ainda 
mais eloquente quando se 
considera o crescimento cé-
lere de matrículas no ensino 
híbrido ou semipresencial, no 
qual se amalgamam a educação 
presencial e a distância, sob a 
égide de uma maior efetividade 
na aprendizagem. E cabe aqui 
uma explicação adicional e 
relevante: os cursos semipre-
senciais, mesmo que ofertem 
30% ou 50% de aulas com 
professor em sala, entram nas 
estatísticas da EaD. 

São os que mais crescem, 
e merecidamente, diante da 
conjuntura atual. Até 2016, 
para abrir um polo de EaD, 
o tempo era de cerca de três 
anos, e os seis maiores players 
educacionais detinham 80% 
das matrículas. A partir de 

um novo marco regulatório do 
MEC, de 21 de junho de 2017, 
disparou-se o gatilho para 
uma abertura descomunal de 
polos, partindo-se de 6.583, 
antes da referida portaria, 
para 15.394 em julho de 2018 
(parte deles inativos, por falta 
de matrículas). 

Essa explosão de polos levou 
à prática de preços predató-
rios, e o alerta é que isso não 
comprometa a imagem da EaD, 
como aconteceu com o antigo 
supletivo – seja EaD, seja 
presencial, é determinante a 
qualidade do ensino. Segundo 
estudo da Consultoria Hoper 
Educacional, o preço médio 
da mensalidade em 2012 era 
de R$?358, caindo para R$?270 
em 2018 – ou seja, um terço da 
média nacional do presencial, 
equivalente a R$?796.

E três são os atrativos 
preponderantes da educação 
em plataformas digitais: os 
preços acessíveis, uma vez 
que as mensalidades da gradu-
ação totalmente on-line fi cam 
bem aquém da presencial; os 
discentes são atraídos pelos 
horários fl exíveis – um ins-
trumento democrático, pois 
permite estudar onde e quando 
puder, bastando ter acesso à 
internet; e a eliminação dos 
deslocamentos, que com o 
trânsito caótico nos grandes 
centros pode signifi car um 
ganho diário de duas a três 
horas e redução de gastos com 
a locomoção.

A dicotomia ainda hoje exis-
tente entre a educação virtual 
e a presencial em breve não 
fará mais sentido. Serão mo-
dalidades complementares. “É 
aprendizagem e ponto”, num 
modelo que se aproxima do 
que atualmente chamamos de 
semipresencial. Nesse sentido, 
a partir de uma Portaria do 
MEC de 31 de dezembro de 
2018, vigente portanto agora 
em 2019, em uma IES até 40% 
do conteúdo da carga horária 
de um curso presencial pode 
ser a distância – antes, esse 
limite era de 20%. 

Há regramentos para essa 
implantação, e parte das 
críticas que surgiram deve 
merecer do MEC ajustes no 
decurso dos próximos meses, 
mas devemos ter em mente 
que os ingressantes em nos-
sas universidades são nativos 
digitais e em geral dominam 
bem essas novas tecnologias. 
Quanto aos docentes – e este 
é o lado triste –, muitos bons 
didatas do passado, com suas 
aulas convencionais e bem 
dadas, estão perdendo o em-
prego por não conseguirem o 
mesmo êxito em plataformas 
e linguagens digitais. 

E, nesse aspecto, valho-me 
de outra metáfora: os profes-
sores estão sendo convidados 
a embarcar em ônibus de ida, 
sem retorno. A maioria embar-
ca e, no caminho se capacita, 
se adapta, é darwinista e segue 
em frente; mas outros desem-
barcam ou são desembarcados.

Toda disrupção é alvo de 
críticas, mas nesse caso elas 
não deveriam estar voltadas à 
modalidade EaD, e sim às IES 
que não ofertem oportunida-
des de boa capacitação aos 
seus professores e tutores, aos 
materiais de apoio sem boa di-
dática ou, ainda, às tecnologias 
educacionais defi cientes. 

Ademais, é um instrumen-
to indispensável para que 
atinjamos a Meta 12 do Plano 
Nacional de Educação (PNE) 
– matricular 33% dos jovens 
de 18 a 24 anos na educação 
superior até 2024, pois atual-
mente estamos perto dos 19%.

(*) - É coordenador na Universidade 
Positivo e membro do Conselho 

Estadual de Educação, foi professor 
da UFPR e PUCPR.

Mudança de perfi l no 
ensino superior

Jacir J. Venturi (*)

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

41º Subdistrito - Cangaíba
Dr. Mario Luis Migotto - Ofi cial

O pretendente: JOSÉ MARCOS DE SANTANA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, 
nascido em Jaboatão dos Guararapes - PE, no dia (25/02/1961), residente e domiciliado 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Severino de Santana e de Joana Vicente 
de Santana. A pretendente: NEUZA DE JESUS SOARES, estado civil divorciada, profi ssão 
do lar, nascida em Condeúba - BA, no dia (05/10/1967), residente e domiciliada neste Sub-
distrito, São Paulo - SP, fi lha de Lídio Soares Leão e de Elizabete Maria de Jesus Soares.

O pretendente: JEFFERSON DA SILVA TINOCO, estado civil solteiro, profi ssão esfi rreiro, 
nascido nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (21/01/1980), residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Adelino da Silva Tinoco e de Maria Aparecida Candi-
da. A pretendente: ANDREZA GOMES DA SILVA SOUZA, estado civil solteira, profi ssão 
auxiliar de limpeza, nascida nesta Capital, Belenzinho - SP, no dia (14/06/1989), residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Clemar Leoncio de Souza e de 
Vilma Gomes da Silva Souza.

O pretendente: FRANCISCO PAULO DE OLIVEIRA NETO, estado civil solteiro, profi ssão 
estagiário, nascido em Mossoró - RN (Registrado em Baraúna - RN), no dia (23/10/1986), 
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de José Rodrigues de Oli-
veira Neto e de Maria Goretti Oliveira de Andrade. A pretendente: SORAIA DOS SANTOS, 
estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, nascida nesta Capital, Vila Mariana - SP, no 
dia (20/10/1986), residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Paulo 
Cesar dos Santos e de Vera Lucia da Silva Santos.

O pretendente: LUIZ ALVES DE OLIVEIRA, estado civil divorciado, profi ssão pedreiro, nas-
cido em Montes Claros - MG, no dia (26/11/1953), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Sebastião Alves Cardoso e de Lourdes Oliveira Pena. A pretendente: 
MARIA DO CARMO ANDRÉ, estado civil divorciada, profi ssão auxiliar de enfermagem, 
nascida nesta Capital, Cangaíba - SP, no dia (25/06/1966), residente e domiciliada neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Otilio André e de Luzia Adeodata André.

O pretendente: DAVI MARCIO DA SILVA, estado civil solteiro, profi ssão servente de pedreiro, 
nascido em Londrina - PR, no dia (23/03/1971), residente e domiciliado neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lho de Firmino Gomes da Silva e de Maria Pereira da Silva. A preten-
dente: MARILEIDE SANT'ANA NATIVIDADE, estado civil solteira, profi ssão cabeleireira, 
nascida em Serrinha - BA, no dia (19/09/1974), residente e domiciliada neste Subdistrito, 
São Paulo - SP, fi lha de José dos Santos Natividade e de Ana Maria Sant'Ana Natividade.

Distrito São Miguel Paulista
Andrea Santos Gigliotti - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: EDSON PEREIRA DE TOLEDO, profissão: promotor de vendas, 
estado civil: solteiro, naturalidade: Ivaiporã, PR, data-nascimento: 03/11/1981, 
residente e domiciliado em São Paulo, SP, filho de Renato Pereira de Toledo e de 
Maria Rozeli dos Santos Toledo. A pretendente: GILMARA TEÓFILO DA SILVA, 
profissão: analista de processo, estado civil: solteira, naturalidade: Guarulhos, SP, 
data-nascimento: 30/07/1987, residente e domiciliada em São Paulo, SP, filha de 
Gilmar Climaco da Silva e de Marinês de Sousa Teófilo.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

O pretendente: GIANPAOLO AUGUSTO NIERI, nascido nesta Capital Bom Retiro 
- SP, no dia 06/08/1975, estado civil divorciado, profissão manobrista, residente e 
domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Paolo Nieri e de Vanda da 
Silva Nieri. A pretendente: VANESSA DUARTE NASCIMENTO, nascida nesta 
Capital, Mooca - SP, no dia 31/03/1985, estado civil solteira, profissão operadora 
de caixa, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha de José 
Nascimento e de Marcia Aparecida Duarte Nascimento.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Os pesquisadores utili-
zaram como modelo a 
tipuana (Tipuana tipu) 

– uma das espécies de árvores 
mais comuns em São Paulo – e 
mostraram que os poluentes 
atmosféricos restringem o 
desenvolvimento desse tipo 
de planta.

Diminuir temperatura, pro-
duzir vapor de água, mitigar o 
escoamento da água da chuva 
e, inclusive, fi ltrar a poluição 
são alguns dos benefícios das 
árvores no ambiente urbano 
que estão prejudicados. “É 
muito importante ter árvo-
res na cidade. Quanto mais 
saudáveis elas forem, mais 
rapidamente a gente vai ganhar 
esse serviço [ambiental]. As 
árvores que estão crescendo 
neste momento estão, pro-
vavelmente, sofrendo com 
o efeito da poluição”, disse 
Marcos Buckeridge, professor 
do IB-USP e responsável pelo 
projeto.

Foram analisadas 41 tipua-
nas localizadas em diferentes 
distâncias do Polo Industrial 
de Capuava, em Mauá, uma das 
áreas mais industrializadas da 
região metropolitana de São 
Paulo. O bairro é composto 
por áreas residenciais e co-
merciais e um polo industrial, 
formado por refi narias de pe-
tróleo e fábricas de cimento e 
fertilizantes, por onde circula 
grande quantidade de cami-
nhões e carros.

Com um instrumento seme-

O estudo revela que os metais pesados e o material particulado 

infl uenciam o desenvolvimento das árvores.

Poluição do ar afeta crescimento 
de árvores em São Paulo

Os efeitos da poluição do ar à saúde humana já são conhecidos. Uma pesquisa do Instituto de 
Biociências da USP identifi cou que as árvores também sofrem esses efeitos, o que interfere nos 
benefícios ambientais prestados por elas
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lhante a uma broca de fura-
deira, mas com o interior oco, 
chamado de sonda Pressler, 
os pesquisadores retiraram 
amostras das cascas e dos 
anéis de crescimento. Eles 
analisaram a composição quí-
mica e o tamanho dos anéis e 
conseguiram medir a variação 
dos níveis de poluição do ar por 
diversos elementos químicos a 
que as plantas foram expostas 
durante o desenvolvimento e 
como esse fator infl uenciou o 
crescimento delas.

“Nós pegamos árvores que 
estão em posição onde há 
uma poluição muito forte e 
comparamos com árvores onde 
a poluição não é tão forte”, 
afi rmou Buckeridge. Quando 
os anéis são muito grandes ou 
largos, isso indica anos de bom 

crescimento, ou seja, foram 
anos de menores níveis de po-
luição. Os anéis de crescimento 
menores ou mais estreitos, por 
sua vez, representam anos de 
crescimento ruim, quando 
os níveis de poluição foram 
maiores.

“As árvores mais próximas 
às vias de tráfego e expostas 
a concentrações mais altas 
de alumínio, bário e zinco, 
gerados pelo desgaste de 
peças de automóveis, tiveram 
menor crescimento ao longo 
dos anos”, mostra o estudo, 
que teve apoio da Fapesp. 
De acordo com a pesquisa, o 
material particulado (partí-
culas muito fi nas de sólidos 
ou líquidos suspensos no ar) 
com tamanho de até 10 micrô-
metros (PM10), emitido pelo 

polo industrial, reduziu em 
até 37% a taxa de crescimento 
do diâmetro das árvores mais 
próximas à área.

Os resultados das análises da 
composição química das amos-
tras das cascas foram confi r-
madas com dados obtidos por 
meio de séries temporais de 
emissões de material particu-
lado na região de Capuava por 
cerca de 20 anos, elaboradas 
pela Cetesb. O estudo revela 
que os metais pesados e o ma-
terial particulado infl uenciam 
o desenvolvimento das árvores 
ao mudar as propriedades óp-
ticas da superfície das folhas. 

“Dessa forma, aumentam 
a temperatura e reduzem a 
disponibilidade de luz para a 
fotossíntese da planta. Além 
disso, podem reduzir as trocas 
gasosas das árvores ao acumu-
lar nos estômatos foliares – um 
conjunto de células nas folhas 
da planta que permitem a troca 
de gases com o ambiente e a 
transpiração do vegetal”.

Buckeridge destaca que a 
pesquisa mostrou o impacto da 
poluição no desenvolvimento 
das tipuanas e, agora, em novas 
etapas do trabalho, será possí-
vel calcular os impactos para a 
cidade como um todo. “Agora 
vamos ter que integrar, fazer 
a modelagem da arborização 
em São Paulo e ver, no caso da 
tipuana tipu, quais são esses 
efeitos no nível macro, mas 
nós não temos esse número 
ainda”, explicou (ABr).
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LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 23/04/2019  - 10:40h  -  2º LEILÃO: 25/04/2019  - 10:40h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online
condições. IMÓVEL: Apartamento

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/04/2019, às 10:40 horas, e 2º 

Leilão dia 25/04/2019, às 10:40 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDU-
CIANTES: CARLOS JOSÉ BATISTA, PAULA 
CRISTINA FERREIRA COLLAÇO BATISTA

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: 
R$ 401.828,52 (Quatrocentos e um mil, oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos) 2º leilão: R$ 214.340,91 (Duzentos e 
quatorze mil, trezentos e quarenta reais e noventa e um centavos)

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 . O arrematante será responsável por realizar 
a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial 
não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 23/04/2019  - 10:35h  -  2º LEILÃO: 25/04/2019  - 10:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Online
condições. IMÓVEL: Apartamento

Obs.:
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 23/04/2019, às 

10:35 horas, e 2º Leilão dia 25/04/2019, às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/
SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: ANA PAULA SILVA DE SOUZA VALENTIM, 

  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: 

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 
307.546,55 (Trezentos e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) 2º leilão: R$ 207.766,82 (Duzentos 
e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 . O arrematante será responsável por realizar 
a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão judicial 
não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convocados os acionistas da Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”) para se reunir, no dia 30/04/2019, às 10 horas, em 1ª con-
vocação, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 
05425-070, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. As contas dos administrado-
res, o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, re-
ferentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; 2. A destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 
31/12/2018; 3. A eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia; 4. A remuneração global anual dos administradores 
da Companhia para o exercício de 2019; 5. Atualização do endereço da sede da Companhia face às disposições da Lei Municipal nº 
16.804/2018, que alterou, parcialmente, a denominação da Avenida das Nações Unidas para Avenida Dra. Ruth Cardoso; e 6. Consolidação 
do Estatuto Social da Companhia. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com as disposições da Lei 
nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 12/04/2019. Marcelo Renaux Willer - Presidente do Conselho de Administração
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