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AUniversidade Federal deOu-
roPreto está oferecendo neste
semestre vagas para o novo
curso demedicina. Alémdis-
so, há outras 17 opções de cur-
sos. As inscrições podemser
feitas somente pela internet,
até o dia 7 demaio. A taxa é de
R$98,00. A instituição tam-
bémaceita pedidosdeaprovei-
tamentoda nota de conheci-
mentos gerais doExameNa-
cional doEnsinoMédio
(Enem). Informações pelos
telefones (31) 3559-1351 ou
3559-1352.

Pelomenos27 das36 escolas
agrotécnicas federais passa-
rãoa ter conexãogratuita à
internet a partir de julho. Ame-
tadogoverno federal é que
todas tenhamuma rede acadê-
micaprópria, comconexãoà
internet, já que amaioria delas
está localizada no interior. As
outrasunidades receberãoo
serviço apartir do segundo
semestre.O acesso será feito
porbanda larga, via satélite ou
cabosde fibra ótica, dependen-
doda região emque estiver
localizada.

DadosdoCensodaEducação
Superior2005apontamque
49%das6.328matrículasde
alunosportadoresdenecessi-
dadesespeciais estãoem insti-
tuiçõesdeeducaçãosuperior
instaladasna regiãoSudeste
doPaís, deacordocom infor-
maçõesdo InstitutoNacional
deEstudosePesquisasEduca-
cionais (Inep).Emseguidavem
oSul, com24%,eoCentro-
Oeste, com14%.Nordestee
Norteconcentram, respectiva-
mente,9%e4%desse total de
alunos.

Acontece entre amanhã e
quarta-feira o Seminário do
Programa deMelhoria e Ex-
pansão do EnsinoMédio (Pro-
med), emBrasília. Foram sele-
cionadas seis experiências
consideradas bem-sucedidas
que serão apresentadas no
evento. Entre elas estão casos
daBahia, Acre, Tocantins,
Rio, Pernambuco e SãoPaulo.
No encontro, os participantes
devemelaborar o relatório
final do projeto.

O Instituto de Física daUniver-
sidade de São Paulo inicia no
próximo sábado (14) o ciclo
de palestras gratuitas Física
para Todos 2007. O evento é
voltado para o público com
nívelmédio de instrução e tra-
ta da física por traz de temas
contemporâneos, como ener-
gia nuclear e desenvolvimen-
to sustentável. As palestras
acontecemna EstaçãoCiên-
cia e noMuseu do Ipiranga.
☎ (0xx11) 3675-8828 /
6165-8006.
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RenatoBulcão
Escola do Futuro
“A familiaridade dos
alunos coma tecnologia é
muito grande; programas
de ensino, assim, parecem
pouco interessantes.”
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MEC quer que em 10 anos federais tenham pelo menos 18 estudantes para cada docente

‘CidadeEducadora’aproximaacomunidade
QUALIDADE

CIÊNCIAS

AGROTÉCNICAS

Grupo, que reúne 11 municípios no País, promove evento para discutir comomelhorar setor

PLANODEDESENVOLVIMENTO

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

OMinistério daEducação quer
que, em um prazo de dez anos,
as universidades federais for-
mememtornode90%dosestu-
dantes que ingressam em seus
cursos e tenham pelo menos 18
alunos para cada professor em
atividade. As metas deverão
serestabelecidasemumdecre-
toaserpublicadonaspróximas
semanas como parte do Plano
deDesenvolvimento da Educa-
ção (PDE),masqueaindaestão
emnegociação.
Apesar de o Programa de

ApoioaPlanosdeReestrutura-
çãoeExpansãodasUniversida-
des Federais estabelecer uma
década de transição para atin-
gir as metas, a associação que
reúne os reitores das institui-
ções federais de ensino supe-
rior, a Andifes, quer objetivos
menosrígidos.Hoje,asfederais
formam cerca de 70% dos alu-
nos que ingressam a cada ano.
Arelaçãoaluno-professoréain-
da mais distante da meta: na
graduação,sãoapenasnovealu-
nos para cada docente.

É justamente nesse ponto
que está a maior distância en-
tre a proposta doministério e a
alternativa apresentada pela
Andifes. Os reitores querem
queametade18alunosporpro-
fessor leve em conta todos os
cursos da instituição, incluindo
não só a graduação presencial,
como quer o MEC, mas tam-
béma pós-graduação.
Seaconta for feitadesta for-

ma, a média de alunos por pro-
fessor sobe dos nove contabili-
zados hoje peloministério para
14. “Muda demodo substancial
o esforço necessário e torna (o
desafio) mais razoável, porque
incluiapós-graduação.Jáame-
ta do total de concluintes, com
algum esforço, acredito que é
possível alcançar sem proble-
mas”, analisa o presidente da
Andifes, Paulo Speller.

A discussão entre MEC e os
dirigentes das universidades
ainda está em andamento e po-
de levar aspropostasenvolven-
doasinstituiçõesfederaisdeen-
sinoaserumadasúltimasadefi-
nirnopacotedoPDE.Aalterna-
tiva apresentada pela entidade
dosreitoresdiminuiemmuitoo
esforçonecessárioparaaumen-
tar o número de alunos em sala
deaula,masnãoéoqueominis-
tério deseja.

A intenção é aumentar cada
vezmaisasvagasdegraduação
-aampliaçãodapóstambémes-
táprevista,masamaiorpreocu-
pação do MEC hoje é ter mais
vagas para alunos que não têm
condições de pagar uma facul-
dadeprivada.Aidéiaédobraro
número de alunos da gradua-
ção, chegando a 600 mil. Se o
governo aceitar a proposta dos
reitores, o crescimento das va-
gasnagraduaçãonãoteráapro-

porção desejada.
O MEC prometeu aos reito-

resmais recursos para amplia-
ção, construçãodesalas, biblio-
tecas, laboratórios, compra de
material e contratação de pes-
soalcomoapoioparaqueasins-
tituições alcancem os objetivos
quevãoserdeterminadosnode-
creto.Cadauniversidade,noen-
tanto, terá que apresentar um
planejamento para receber os
recursos extras previstos pelo

ministério, o que inclui dire-
trizes a serem seguidas.

CICLOS
Oministério quer que as ins-
tituições diminuam as taxas
de evasão, ocupem as vagas
ociosas dos cursos e aumen-
tem as vagas noturnas nos
vestibulares. Também pre-
tende que haja mais mobili-
dade nas federais.
Hoje as instituições têm

problemas para aceitar
transferências, aproveita-
mento de cursos e até mes-
mo mudanças de áreas den-
tro das próprias universida-
des,oquecontribuiriaparao
aumento da evasão e das va-
gas ociosas.
Uma das novidades pro-

postas pelo MEC é a adoção
dosciclosiniciaisedeumcur-
rículo mais flexível em cada
curso. A idéia dos ciclos sur-
giu durante as discussões da
reformauniversitária, ainda
em 2004, e está na proposta
já enviada ao Congresso que
trata desse tema. Mas o mi-
nistérioquerverasuniversi-
dades federais adotando a
idéia antes das demais insti-
tuições.A intençãoé evitar a
chamada “profissionaliza-
çãoprecoce”, istoé,anecessi-
dade de os jovens decidirem
queprofissãoqueremseguir
ainda antes de entrar na fa-
culdade, o que leva a mais
evasão.
A princípio, o governo fe-

deralprogramainvestirpou-
comenosdeR$4bilhõesnes-
sa expansão nos próximos
dez anos, mas o valor ainda
não está fechado. “Pode ser
maisoumenos.Ovalorainda
será decidido pelo presiden-
te da República e a equipe
econômica”, disse Speller.
UmestudofeitopelaUniver-
sidade Federal de Goiás
(UFG) sobre a necessidade
de recursos para o cresci-
mentopedidopeloMECtraz
umacontabemmaissalgada
para dobrar a capacidade
das instituições: R$ 2,75 bi-
lhões só nos três primeiros
anos da adoção da medida.
Novasreuniõessobreotema
estãoagendadasparaospró-
ximosdiasentreosreitorese
oMEC. ●

GESTÃO

Emilio Sant’Anna

Enquantoespecialistas,entida-
des e governos discutem for-
masdemelhoraraqualidadedo
ensinonoPaís,SãoPaulosepre-
para para ser sede, em abril de
2008,deumcongresso interna-
cionalquereuniráaschamadas
Cidades Educadoras – uma re-
demundial comprometida com
aeducação.Seráaprimeiravez
que esse encontro acontece fo-
radaEuropa, onde teve origem
em 1990. O último evento, em
2006, foi emLyon, na França.
NoBrasil, 11municípiosparti-
cipam, sendo que São Paulo faz
parte desde 2004. As outras ci-
dades são Sorocaba, Santo An-
dré, São Carlos e Piracicaba
(SP), Porto Alegre, Gravataí,
Caxias do Sul (RS), Cuiabá,
CampoNovo doParecis (MT) e
Belo Horizonte (MG). Mesmo
aindanão fazendopartedogru-
po,Salvador(BA)tambémorga-
nizanestasemana(dias12e13)o
4º Encontro daRede Brasileira
das Cidades Educadoras. Além

dos11membrosdogrupo,repre-
sentantes de outras 40 cidades
devem participar do encontro
na capital baiana, interessados
na troca de experiências.

O INÍCIO
Oconceitoquedeuorigemaes-
sa rede, hoje com mais de 300
participantes, nasceu há 16
anos em Barcelona, na Espa-
nha, durante o 1º Congresso In-
ternacionaldasCidadesEduca-
doras. Na ocasião, foi firmada
uma carta de intenções com
compromissos, como o acesso
de todos os moradores aos
meiosdeformaçãoedesenvolvi-
mentopessoal,aeducaçãopara
adiversidade e para a saúde e a
utilizaçãodo espaçourbano co-
mo instrumento de ensino.
Uma das principais caracte-
rísticasdarede, organizadape-
la Associação Internacional
das Cidades Educadoras (Ai-
ce), é o estímulo à aproximação
entre escola e comunidade em
que está inserida. A experiên-
cia,dizemespecialistas,écapaz

de produzir transformações
em ambas. Ou seja, melhora a
qualidade da escola e a realida-
de das comunidades. O rendi-
mentodosalunoséumexemplo
da interação, comoexplicaose-
cretário municipal adjunto de
Educação de São Paulo, Daniel

Funcia de Bonis. Nas escolas
em que a comunidade partici-
pa, o envolvimento dos pais é
maior e o melhor rendimento
dos alunos é conseqüência.
Para o secretário adjunto,
nem sempre essa é uma tarefa
fácil. Nem todas as comunida-
desdemonstramoenvolvimen-
tonecessáriocomasescolas,re-
flexo da espera de soluções vin-
das exclusivamente do poder
público. “É uma lógica que vem

de fatores culturais edecomoo
governo sempre atuou”, diz.
Estimularaformaçãodelide-
ranças locais e utilizar os espa-
ços físicos das escolas munici-
pais como um centro de conví-
vio, aberto à população, são al-
guns dos caminhos para atrair
essepúblico. “Queremosqueos
CEUs(CentrosdeEducaçãoUni-
ficados) possam ser espaços
agregadores,deixemdeserape-
nas uma escola e se transfor-
mem em pólos articuladores
das questões da comunidade”,
afirmaBonis.
Hoje,algumasdessasescolas
já funcionam dessa forma nos
finaisde semana.A intençãoda
secretaria municipal é ampliar
e incentivar essa experiência
no resto da rede. Bonis, no en-
tanto, deixa claro que a iniciati-
vadevepartirdaescolaemcon-
juntocomacomunidade. “Ase-
cretarianãoénecessariamente
norteadora dessas ações”, diz.
O 10º Congresso Internacio-
nal de Cidades Educadoras,
que acontecerá em São Paulo

nopróximoano,trabalharáo
tema “Construção da Cida-
daniaemCidadesMulticultu-
rais”. Foi escolhido por res-
saltar características, pro-
blemaseexperiênciasdame-
trópole. “Cidade educadora
é um conceito em constru-
ção constante”, diz Bonis.
“Não há fórmula pronta.”

ESPERA
No final de 2006, Salvador
enviouàAssociaçãoInterna-
cionaldasCidadesEducado-
ras seu pedido de inclusão.
“Temos algumas experiên-
cias comoadaEscolaPraca-
tum, no Candeal, que resga-
tou a identidade cultural da
região”, diz o secretário de
Educação da cidade, Ney
Campello. A escola, iniciati-
va domúsico Carlinhos Bro-
wn, atende 150 crianças,
com ensino de música e in-
glês. Neste ano, a prefeitura
encampou a Pracatum e
abriu 232 vagas para o ensi-
no infantil. ●
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Plano prevê ainda
formar 90% dos
alunos que entram
nas federais

São Paulo será
sede de congresso
internacional no
próximo ano
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 abr 2007. 1º Caderno, p. A14.




