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SINAL VERMELHO NO IPEN
Laura Giannecchini

Jornalista

Associação de Funcionários denuncia o uso do 
Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares 

(Ipen) órgão público associado à USP, por interesses 
privados ligados à oferta de cursos pagos, que 
geraram R$ 1,7 milhão em apenas um ano. “É 

uma situação desconfortável para o Ipen. Qualquer 
irregularidade será sanada”, declara o presidente da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) 

Fotos: Daniel Garcia
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A direção do Ipen defende os 

cursos pagos, alegando que eles 

têm finalidade social. Mas não soube 

explicar por quê eram oferecidos cursos 

de design arquitetônico e terceiro setor

A 
Associação de Funcio-
nários do Instituto de 
Pesquisas Energéticas 
e Nucleares (Assipen) 
decidiu, no início de 
setembro, investigar 

os cursos pagos de pós-graduação 
lato sensu e de extensão universitária 
oferecidos pelo Ipen, denunciando-
os à Comissão Nacional de Energia 
Nuclear (CNEN) e à Revista Adusp. 
De acordo com os diretores da Assi-
pen, a infra-estrutura da instituição 
é utilizada para os cursos, mas o 
Ipen não se beneficia com isso.

O Ipen é considerado pela 
USP “instituição associada”. 
Um convênio existente entre 
eles permite que a Coor-
denadoria de Aperfeiçoa-
mento do Ensino Superior 
(Capes) reconheça o Ipen 
como uma instituição de 
ensino superior capacita-
da a ministrar cursos de 
pós-graduação. Do ponto 
de vista administrativo, 
embora seja uma autarquia 
estadual, o Ipen é controlado 
diretamente pela União. Seus servi-
dores são federais e o controle finan-
ceiro e gerencial de suas atividades é 
exercido diretamente pela CNEN.  

Na opinião dos diretores da 
Assipen, o oferecimento de cursos 
pagos em um órgão público não é 
“eticamente defensável”. Eles ques-
tionam se a função dos pesquisadores 
do Ipen é promover cursos para o 
público externo. “Se a resposta for 
sim, então estes cursos devem ser 
cobrados? Não seria a introdução 
do ensino pago nos órgãos públicos? 
Destacamos que esse é um assunto 
que não diz respeito aos dirigentes do 

Instituto, mas a todos os servidores e 
à sociedade, pois se trata de dinheiro 
público”, protesta Luis Genova, um 
dos diretores da Assipen.

Os dirigentes da Associação di-
zem que apenas os professores que 
dão aulas nesses cursos, os coorde-
nadores e alguns funcionários se 
beneficiam, pois conseguem ampliar 
sua fonte de renda.

O primeiro curso pago implanta-
do no Ipen, autorizado pela Capes 
há quatro anos, foi o Mestrado 
Profissionalizante de Lasers em 
Odontologia. A diretoria da 

Assipen considera que a decisão “já 
abre uma brecha para a introdução 
do ensino pago nos órgãos públi-
cos”. Além disso, acrescenta que o 
Conselho Técnico-Administrativo 
do Ipen não presta contas à comu-
nidade interna: não divulga quanto 
se arrecada com os cursos, quanto é 
pago aos professores e funcionários 
envolvidos e quanto é repassado ao 
próprio órgão público.

Outra questão levantada pela 
Assipen é a da segurança. Os cursos 
são ministrados durante a semana à 
noite, e aos sábados. Ocorre que o 
Ipen “é um lugar que não pode rece-

ber a visita de qualquer um, porque 
tem dois reatores nucleares”, resu-
me Hidetoshi Takiishi, da Assipen. 
Walter Ricci, também dirigente da 
associação, relata que, num final de 
semana, a segurança do Ipen proibiu 
a entrada de um gerente do órgão 
que tinha esquecido o crachá, mas 
autorizou o ingresso de alunos dos 
cursos sem nenhuma formalidade 
ou identificação. 

“A segurança tinha ordem para 
liberar a entrada dos alunos. Mas 
um servidor que tinha esquecido 
seu crachá e que era conhecido da 
segurança não pôde entrar”, critica 
o sindicalista. Porém, o diretor 
de ensino do Ipen, José Roberto 

Rogero, minimiza os riscos, afir-
mando que os reatores ficam em 

áreas isoladas e que não há 
perigo nem para os alunos, 

nem para a instituição. 
Em defesa da rea-

lização de tais cursos, a 
direção do Ipen sustenta que 
a iniciativa tem “finalidade 

social”. O superintendente, 
Cláudio Rodrigues, afirma que os 
cursos pagos fazem parte do “pro-
jeto de responsabilidade social e 
inclusão” do órgão. Já o diretor de 
ensino explica que o Ipen tem 200 
professores doutores e entre 130 e 
140 mestres, “um capital intelectual 
muito grande, que precisava ser di-
fundido para a comunidade”.

O primeiro curso pago de-
senvolvido pelo Ipen, segundo 
Rogero, foi criado para atender 
a uma demanda da sociedade: os 
dentistas não conseguiam se atu-
alizar nas novas técnicas de utili-
zação do laser porque não havia 
nenhum curso desse tipo no Brasil. 
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Montou-se, então, uma parceria 
com a Faculdade de Odontologia 
da USP. O curso foi aprovado e 
hoje tem nota 6 na Capes, o que 
significa, pelos critérios de avalia-
ção daquele órgão, que está entre 
os 10% melhores cursos de pós-
graduação do Brasil.

Rogero declara que a USP “não 
investe um centavo” para bancar os 
custos do curso. “Por isso, a única 
maneira de prestar esse serviço à co-
munidade era cobrando”, insiste ele. 
As mensalidades são de R$ 1.700, 
no primeiro ano, e R$ 450 no se-
gundo. De acordo com Rodrigues, 
os demais cursos de pós-graduação 
e extensão universitária oferecidos 
hoje pelo Ipen “vieram na esteira do 
sucesso do primeiro”.

Apesar de o Ipen apresentar, na 
sua página na Internet (www.ipen.br), 
15 cursos de pós-graduação lato 
sensu, o superintendente afirma 
que apenas sete são efetivamente 
oferecidos: “Perícia e Auditoria Am-
biental”, “Economia das Telecomu-
nicações”, “Excelência em Gestão 
de Projetos e Processos Organiza-
cionais”, “Gestão de Negócios e 
Tecnologia”, “Gestão da Segurança 
da Informação”, “Logística Empre-
sarial”, “Qualidade e Produtividade 
Empresarial”. 

Em razão de convênio firmado 
com o Centro Estadual de Educação 
Tecnológica Paula Souza (Ceeteps), 
o Ipen também vai oferecer os cur-
sos de “Consultoria Web”, “Gerên-
cia de Vias”, “Gestão Empresarial” 
e “Energia e Meio Ambiente”, os 
quais estão em fase de inscrição. 

Os demais programas apresen-
tados na página do Ipen, segundo 
o superintendente, são apenas 

UNIEMP GERE OS CURSOS E DÁ 
5% DA RECEITA AO IPEN. FICA 
COM OUTROS 5% A TÍTULO DE 

TAXA ADMINISTRATIVA
O superintendente do Ipen, 

Cláudio Rodrigues, esclarece 
que os valores pagos pelos alunos 
(matrícula e mensalidades) são 
depositados na conta do Instituto 
Uniemp-Fórum Permanente das 
Relações Universidade-Empresa, 
entidade sem fins lucrativos. 
Explica que o Uniemp, apesar de 
não ser uma fundação “de apoio”, 
funciona como tal, recebendo o 
dinheiro dos cursos e repassando 
parte desses recursos ao Ipen.

Os professores e funcionários 
do Ipen que atuam nos cursos 
pagos, e recebem do Uniemp o 
pagamento correspondente, estão 
organizados numa cooperativa 
com sede em Campinas. Como 
funcionários do Ipen, eles não 
podem receber do órgão remune-
ração que exceda o salário. 

Além de pagar as despesas 
com pessoal e outras, o Uniemp 
destina ao Ipen 5% dos valores 
brutos arrecadados. Assim, de to-
da a receita dos cursos pagos, só 
5% são repassados ao órgão pú-
blico. Outros 5% são retidos pelo 
Uniemp, cobrados a título de taxa 
de gestão dos cursos oferecidos. 

O diretor-executivo do 
Uniemp, professor Cesar Ciacco, 
assegura que esse valor “mal 
paga as despesas da instituição, 
que não tem fins lucrativos”. 
O professor Ciacco foi pró-rei-

tor de Extensão da Unicamp, 
onde leciona na Faculdade de 
Engenharia de Alimentos. 

Na página eletrônica 
www.uniemp.org.br lê-se que o 
Uniemp foi criado (em 1992) 
por “empresários e acadêmicos 
interessados em desenvolver me-
canismos que facilitassem o rela-
cionamento entre universidades, 
empresas e o setor público”, e 
que pretende “transferir conheci-
mentos científicos e tecnológicos 
da universidade para a iniciativa 
privada e realizar pesquisas con-
juntas, transformando conheci-
mento em fator econômico”.

Em www.uniemp.org.br pode-
se conhecer a composição das 
instâncias dirigentes do Uniemp. 
O reitor da USP, Adolpho Melfi, 
é citado ali como integrante do 
conselho deliberativo do Uniemp, 
ao lado dos reitores da Unicamp, 
Unesp, Ufscar e ITA. Presidido 
por Ademerval Garcia, presi-
dente da Associação Brasileira 
dos Exportadores de Cítricos, o 
conselho inclui outros empresá-
rios, como Jorge Gerdau (grupo 
Gerdau), Edson Musa (Caloi) e 
Hermann Wever (Siemens). 

Note-se que o próprio supe-
rintendente do Ipen figura como 
membro do “comitê consultivo 
de desenvolvimento científico e 
tecnológico” do Uniemp.
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“propostas”. Vale ressaltar que 
dois deles foram retirados da lista 
no decorrer da elaboração desta 
reportagem. Eram cursos que 
surpreendiam por seu conteúdo 
bastante distanciado do que se su-
põe ser objeto das preocupações 
daquela instituição: “Gestão de 
Design Gráfico e Arquitetônico” 
e “Responsabilidade Social Cor-
porativa e Organizações do Ter-
ceiro Setor”. 

Questionado sobre o porquê da 
existência desses cursos, o diretor 
de ensino respondeu de forma 
evasiva que, como os interessados 
poderiam “interpretar de forma 
errada” a proposta, eles seriam 
retirados do ar e repensados. Mas 
mesmo os cursos efetivos citados 
pelo superintendente não parecem 
ter, em sua maioria, relação clara 
com a área de pesquisas energé-
ticas e nucleares: caso, por exem-
plo, de “Excelência em Gestão de 
Projetos e Processos Organizacio-
nais”, “Qualidade e Produtividade 
Empresarial”, “Logística Empresa-
rial”, “Gestão Empresarial”. 

Na opinião de Rodrigues, os 
valores dos cursos são “baixos”. O 
superintendente prevê, inclusive, 
que em breve “sofrerão pressão da 
iniciativa privada, que oferece cur-
sos a preços muito mais altos”. No 
Ipen, as mensalidades dos cursos 
de pós-graduação lato sensu variam 
entre R$ 400 e R$ 600. Os preços 
dos cursos de extensão variam de 
R$ 200 a R$ 6.500 — este último 
exigido dos alunos do curso “For-
mação de  Supervisores de Radio-
proteção na Área Industrial”.

O único curso de extensão di-
vulgado como “gratuito”, “Energia 

Nuclear para Professores do Ensino 
Médio e Fundamental”, exige uma 
taxa de R$ 50, a título de matrícula. 
O curso tem 30 horas de duração, 
divididas em quatro dias. “O Ipen 
só cobra dos alunos o suficiente 
para cobrir as despesas dos cursos. 
Não ganha dinheiro com isso. Os 
cursos têm finalidade social e per-
mitem que pessoas da classe média 
façam pós-graduação”, garante 
Rodrigues.

Os recursos gerados pelo re-
colhimento da matrícula e men-
salidades são usados para pagar 
professores, funcionários e ma-
terial de escritório, sendo uma 
pequena parte, 5%, repassada ao 
Ipen. Os dirigentes alegam que, 
como as receitas do Ipen devem 
ser transferidas à União e entram 
no orçamento desta, nem sempre 
retornando ao órgão, opta-se mui-
tas vezes por doar equipamentos 
diretamente ao Ipen. 

A arrecadação dos cursos teria 
permitido que um dos prédios do 
órgão, que estava “praticamente 
abandonado”, fosse reativado. “As 
salas de aula foram reformadas e 

agora são equipadas com canhão 
de projeção e computador. Duas 
salas de informática, uma com 22 e 
outra com 15 computadores, foram 
montadas”, diz Rogero.

Embora as salas estivessem 
fechadas durante as duas visitas 
feitas pela reportagem, o diretor 
informou que elas podem ser usa-
das, mediante agendamento, por 
qualquer aluno do Ipen, seja da 
graduação da USP, da pós-gradu-
ação stricto sensu e lato sensu, ou 
da extensão. Rogero afirma que 
o Ipen dispõe de 50 disciplinas 
de pós-graduação todo ano, que 
atendem 400 alunos de mestrado 
e doutorado. “Além disso, ofere-
cemos 24 disciplinas de graduação 
optativas, para os alunos da USP, 
cujo número chega próximo a 300 
por ano. Temos ainda mais de 100 
alunos de Iniciação Científica, 39 
deles com Bolsa PIBIC, que tra-
balham em nossos laboratórios e 
usam a nossa infra-estrutura de 
salas de aula”. 

A partir de 2005 (vestibular de 
2004), o Ipen, em conjunto com o 
Instituto de Física da USP, vai ofe-

Sala de informática: uso só para cursos pagos?
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RELAÇÕES CURIOSAS 
ENTRE UM ÓRGÃO PÚBLICO E UMA EMPRESA PRIVADA

“Um grande equívoco que já 
foi resolvido”. Deste modo o pro-
fessor Aucyone Augusto da Silva, 
coordenador de pós-graduação 
lato sensu do Ipen, explicou o fato 
de uma empresa privada, o Centro 
Brasileiro de Pesquisa e Capacita-
ção (“Cebrap”, sigla curiosamente 
idêntica à do núcleo de pesquisas 
sociais que aglutinava eminentes 
intelectuais brasileiros), usar o 
nome de duas instituições públi-
cas — o próprio Ipen e o Centro 
Estadual de Educação Tecnológi-
ca Paula Souza (Ceeteps) — como 
suas parceiras, sem autorização. 

No início de setembro, os logoti-
pos do Ipen e do Ceeteps eram usa-
dos na página eletrônica do Cebrap 
(www.cebrap.com.br). A professora 
Helena Peterossi, assessora do 
Ceeteps para assuntos de Pós-Gra-
duação e Pesquisa, contatada pela 
Revista Adusp no dia 11 de setem-
bro, esclareceu que aquela institui-
ção estadual de ensino tecnológico 
mantém convênio com o Ipen, mas 
não com o Cebrap. 

“O convênio com o Ipen foi 
estabelecido há cerca de dois anos. 
Os cursos são oferecidos em parce-
ria: o Ipen entra com o know-how 
da pesquisa e o Ceeteps com o do 
ensino”. Ela informou que havia 
solicitado “insistentemente a reti-
rada do nome da instituição (Cee-
teps) da página do Cebrap”. 

No dia 13 de setembro, final-
mente, o logotipo do Ceeteps foi 
retirado da página do Cebrap. O 

do Ipen, no entanto, foi mantido. 
A Revista Adusp, então, procurou 
o presidente da Comissão Nacional 
de Energia Nuclear (CNEN), Odair 
Dias Gonçalves, para saber se exis-
tia alguma parceria entre Ipen e 
Cebrap. O presidente da CNEN 
ligou no mesmo instante para o 
superintendente do Ipen, Cláudio 
Rodrigues, que informou desconhe-
cer a parceria.

O presidente da CNEN disse 
que o Cebrap não tem qualquer 
vínculo com o Ipen. Ele afirmou 
que desconhecia o problema do 
uso indevido da marca do Ipen e 
agradeceu à Revista Adusp por le-
vantar a questão. “Isso é importan-
te. Temos que ver o que aconteceu. 
Essa é uma situação desconfortável 
para o Ipen. É preciso ver os cursos 
com calma e ver quais são os limites 
de se oferecer cursos pagos, dentro 
da legalidade e da transparência. 
Qualquer irregularidade será sana-

da”, disse Gonçalves.
O superintendente do Ipen, en-

tão, foi procurado pela reportagem. 
Ele disse que tinha ficado “surpre-
so” com a informação sobre a su-
posta parceria entre o órgão público 
e aquela empresa privada. Afirmou 
mais uma vez que a utilização do 
nome do Ipen como parceiro do 
Cebrap não estava autorizada: “O 
Cebrap não pode usar o nome do 
Ipen porque não tem nenhum docu-
mento autorizando isso”. 

Rodrigues não soube explicar 
por que o logotipo do Cebrap tam-
bém aparecia no site do Ipen. José 
Roberto Rogero, diretor de ensino, 
levantou, no entanto, uma intrigan-
te possibilidade: disse que, às vezes, 
quando o órgão vai oferecer algum 
curso para o qual não está total-
mente habilitado, ele apenas cede 
o espaço, e o Instituto Uniemp, a 
organização parafundacional “sem 
fins lucrativos” que administra os 

O professor Aucyone e a repórter
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recer um curso noturno de gradua-
ção em Ciências Nucleares. “Tudo 
gratuito. Este trabalho é somado 
ao trabalho normal da instituição, 
que todos os docentes devem exer-
cer. Fazemos tudo isso com ale-
gria, pois consideramos que temos 
o dever de devolver à sociedade o 
que investe na nossa instituição”, 
acrescenta Rogero.

O professor Aucyone Augusto 
da Silva, coordenador de pós-gra-
duação lato sensu do Ipen, consi-
dera que só é possível beneficiar os 

alunos da USP, tanto da graduação 
quanto da pós-graduação gratuitas, 
porque o Ipen, através dos cursos 
pagos, conseguiu criar um “centro 
gerador de recursos”. No seu en-
tender, o curso sobre energia nu-
clear para professores só pode ser 
“gratuito” por causa do dinheiro 
proveniente dos cursos pagos.

Muito dinheiro, por sinal: “Os 
cursos do Ipen começaram em 
agosto de 2002. Em um ano, o fa-
turamento bruto foi de R$ 1,7 mi-
lhão”, informa Rogero. Os profes-

sores recebem, em média, R$ 120 
por hora-aula.

De qualquer modo, o presi-
dente da CNEN, Odair Dias Gon-
çalves, no cargo desde junho de 
2003, declara ainda não saber se 
é interessante que o Ipen ofereça 
cursos pagos. A questão está sendo 
revista, diz ele, por causa de toda a 
discussão em torno das fundações 
e universidade: “O problema é que 
esses cursos levam o selo do Ipen e 
a CNEN não tem clareza de se isso 
interessa à instituição”.

cursos pagos do Ipen, “subcontrata 
uma empresa para dar o curso”.

De qualquer forma, Rogero 
acrescentou que, se houvesse um 
convênio com o Instituto Uniemp, a 
marca do Cebrap poderia estar pre-
sente na página daquela entidade, 
mas não na página do Ipen. “O Ce-
brap não tem autorização para usar 
o logotipo no site do Ipen. Ele tem 
que ser retirado porque não existe 
um documento que permita a co-
locação”, disse. Procurado, o dire-
tor-executivo do Instituto Uniemp, 
professor Cesar Ciacco, também 
negou a existência de parceria ou 
convênio com o Cebrap.

O professor Aucyone reconhe-
ceu, em entrevista concedida no 
dia 16 de setembro, que é respon-
sável pela parte de ensino do site 
do Ipen. Ele também negou que 
houvesse parcerias entre Ipen e 
Cebrap e repetiu a hipótese apre-
sentada pelo professor Rogero. A 
princípio, o professor disse que 
não tinha “nenhuma relação com 
o Cebrap”. 

Mas, na página 
www.cebrap.com.br, constava o nome 
do professor como coordenador ge-
ral da equipe do Cebrap, ao lado de 
Eliane Simões Martins, apresentada 
como “professora da Universidade 
Estadual de Londrina e dos cursos 
de pós-graduação lato sensu do 
Ipen”. Quando questionado sobre 
esse fato, no entanto, ele disse que 
“qualquer um” pode ser coordena-
dor de cursos de qualquer empresa. 

A verdade, porém, é que a 
relação do professor com o Ce-
brap não pára por aí. No site 
www.registro.br, mantido pela Fa-
pesp, seu nome consta como res-
ponsável pelo endereço eletrônico 
www.cebrap.com.br (o que se expli-
ca, na sua justificativa, pelo fato de 
“entender mais de tecnologia do 
que a professora Eliane”). 

Desse modo, embora o profes-
sor Aucyone tenha repetido que 
não possui relação “nem física, nem 
jurídica” com o Cebrap, o fato é 
que ele responde legalmente pelo 
site desta empresa. E controla ou 

tem interferência em dois sites, o 
do Ipen e o do Cebrap, nos quais 
foram apontadas como “parceiras” 
instituições que não o eram. 

Várias das propostas de cursos 
oferecidas na página eletrônica 
do Ipen aparecem na página do 
Cebrap. Os textos que explicam o 
conteúdo dos cursos, as formas de 
pagamento e de inscrição são exa-
tamente iguais nas duas páginas da 
Internet. O Cebrap, como reconhece 
o professor Aucyone, é uma institui-
ção privada, com fins lucrativos. Ele 
disse, contudo, que a empresa nada 
ganha com os cursos do Ipen, “a 
não ser a difusão do conhecimento”, 
porque não existiria divisão de resul-
tados nos cursos do órgão. 

Alguns dias depois de realizada 
esta entrevista, o logotipo do Ipen 
foi retirado do site do Cebrap e 
vice-versa. O nome do professor 
também não consta mais da equipe 
da empresa privada. No entanto, até 
o encerramento desta edição, ele 
permanecia como responsável legal 
pelo endereço eletrônico do Cebrap.


