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Minas terá mais quatro cursos de
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BRASÍLIA. O Ministério da
Educação (MEC) divulgou
ontem a lista de
mantenedoras de ensino
superior autorizadas a abrir
novos cursos de Medicina
em todo o país. No total,
foram selecionadas
propostas de 37 municípios,
distribuídos em dez
Estados.

Com isso, abrem-se 2.290 novas vagas para medicina na iniciativa
privada – ampliação prevista dentro do programa Mais Médicos. São
Paulo é o Estado com mais cidades contempladas, seguido por Bahia,
Minas Gerais, Paraná e Rio Grande do Sul. As mantenedoras terão um
ano e meio para abrir os novos cursos.

Em Minas, as novas faculdades serão em Contagem, na Sociedade
Mineira de Cultura (50 vagas); em Passos, no Centro Educacional
Hyarte ML Ltda. (50 vagas); em Poços de Caldas, na Sociedade
Mineira de Cultura (50 vagas); e em Sete Lagoas, no Centro
Educacional Hyarte ML Ltda. (50 vagas).

As empresas deverão entregar ao MEC a Garantia de Execução,
documento que assegura a viabilidade da implementação das novas
faculdades. Depois, assinam os contratos, o que deve ocorrer até 18 de
outubro, segundo o ministro Mendonça Filho.

Na mesma edição do DOU, o MEC também aumenta em 583 o
número de vagas em faculdades de medicina já existentes.
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