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EmRioClaro,
problematécnico
adia testedo IBGE

●Universo:Cerca de 58milhões
de domicílios, divididos em280
mil setores censitários, serão visi-
tados nos 5.565municípios, nas
áreas rural e urbana. Emcerca de
6,5milhõesde domicílios será apli-
cado o questionário detalhado

● Funcionários envolvidos: 230
mil profissionais temporários esta-
rão envolvidos, sendo 189.204
recenseadores recrutados empro-
cesso seletivo. Nas áreas conside-
radas de risco, como favelas vio-
lentas, o IBGE recrutarámorado-
res como entrevistadores

●Tecnologia:Emvez de questio-
nários empapel, os recenseado-
res usarão 150milminicomputa-
dores, os netbooks, e 70mil pro-
cessadores demão. Os equipa-
mentos terão receptores deGPS
para que os entrevistadores usem
umabase de dados georeferencia-
dos comoguia dos endereços

● Internet:Nodomicílio emque
não encontrar osmoradores, o
recenseador poderá fazer contato
para oferecer a possibilidade de
resposta pela internet,mediante
uma senha de segurança

●Novidades do questionário: - A
categoria “cônjuge domesmo se-
xo” aparece pela 1.ª vez na carac-
terização do laço dosmoradores
como responsável pelo domicílio
- Será questionado se os residen-
tes têm registro de nascimento
-Háuma investigaçãomais deta-
lhada sobre a necessidadede des-
locamento para trabalho ou estu-
do e o tempo de transporte
- Os que se declararem indígenas
também responderão sobre o uso
de línguas distintas do português
-Haverá itemsobre acesso a pro-
gramas de transferência de renda

●●● O teste para o recenseamento
do Instituto Brasileiro deGeogra-
fia e Estatística (IBGE) de 2010,
que deveria começar ontem na
cidade deRioClaro, interior de
SãoPaulo, foi adiado para hoje
por “problemas técnicos”.

Segundo Ivan Donizeti Mara-
fon, coordenador de área do Cen-
so de 2010, o sistema utilizado
nos netbooks não aceitava com-
putar o início da pesquisa em se-
tembro, apenas agosto. Foi neces-
sário instalar uma nova versão
do programa. Umproblema nos
mapas, que chegaram sem indica-
ção as ruas, também dificultou.

A coleta experimental segue
até dezembro e será feita por 219
recenseadores e agentes censitá-
rios. No Brasil, as pesquisas de-
vem começar em agosto de 2010
e contarão com230mil recensea-
dores, coletando dados em58
milhões de domicílios nos 5.565
municípios do país. Alguns cida-
dãos poderão responder ao ques-
tionário pela internet. A contrata-
ção dos agentes será feita a par-
tir do dia 21 destemês e a dos
recenseadores, emmarço de
2010. O IBGE divulgará os dados
em dezembro do ano que vem.

O questionário básico terá 16
perguntas e será aplicado em to-
dos os domicílios brasileiros. O
questionário da amostra terá 81
perguntas e será respondido por
parte da população.

Rio Claro foi escolhida para os
testes por ser populosa e diversi-
ficada. São 190mil habitantes e
uma economia baseada em agro-
pecuária, indústria, comércio e
serviços, além de dispor de ensi-
no superior. Esses fatores permi-
tem ao IBGE testar os questioná-
rios em diversos temas. ● ELIDA

OLIVEIRA, ESPECIAL PARAOESTADO

Tecnologia
ampliará
alcancedo
Censo2010

Alexandre Rodrigues
RIO

O Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) vai
usar a tecnologia para ampliar
o alcance do Censo Demográfi-
co de 2010. Com a decisão de
trocar os questionários de pa-
pel aplicados para o Censo por
computadoresportáteis,oinsti-
tutoincluiumaisdetalhesnalis-
ta de perguntas que 190 mil re-
censeadores levarão a cerca de
58milhões de domicílios.

Com isso, o IBGE promete
um retrato do País ainda mais
completodoqueo realizadoem
2000, quando foram contados
167 milhões de brasileiros. Se-
gundo a última estimativa, o
País já tem mais de 191 milhões
de habitantes.

Entre as novidades do ques-
tionário básico de 16 perguntas
está a inclusão da categoria
“cônjuge do mesmo sexo” nos
laços de parentesco encontra-
dos nos domicílios, o que pode-
rá dar um retrato mais preciso
sobreesse tipodearranjo fami-
liar.Os recenseadores também
vãoabordarpelaprimeiraveza
emigração para outros países,
a cobertura de programas de
transferência de renda, como o
Bolsa-Família, e o acesso ao re-

gistro de nascimento.
O IBGE também aumentou

as questões sobre transporte.
Além de indicar os brasileiros
que trabalham ou estudam em
cidades vizinhas, vai perguntar
o tempo de deslocamento. Na-
damudounosquesitosmaistra-
dicionais, como ode religião e o
de cor ou raça. No entanto, os
que se autodeclararem indíge-
nas informarão se falam língua
diversa do português. “Como o
País mudou bastante, estamos
incluindo tambéminformações
maisdetalhadassobreascondi-
ções físicas do entorno dos do-
micílios, comosaneamento, ilu-
minação e coleta de lixo”, infor-
mou ontem o presidente do IB-
GE, EduardoPereira Nunes.

Na amostra de cerca de 6,5
milhões de domicílios que res-
ponderão a um questionário
maior,com81perguntas,oinsti-
tuto também vai investigar o
acesso à internet e a incidência
de deficiências física e mental.
Aampliaçãodosdadosfoiviabi-
lizada pela tecnologia. Comoos
recenseadores alimentarão os
questionários na tela de 150mil
pequenos laptops e 70 mil pal-
mtops,chamadosPDAs,ospro-
gramasfarãoossaltosnecessá-
rios de acordo com as respos-
tas, minimizando erros. Os da-

dos serão enviados em tempo
realparacentrais do IBGE,evi-
tandoperdadacoletacomeven-
tualrouboouavariadosequipa-
mentos.Algunstemasforamin-
corporados após sugestões re-
cebidas pela internet.

A rede será aliada contra o

principal inimigo dos censos: a
dificuldade de encontrar parte
dosmoradores em casa. Emal-
guns casos, os recenseadores
poderãoentraremcontatocom
o responsável e deixar uma se-
nha para que responda o ques-
tionário no site do IBGE.

Os equipamentos guiarão os
agentes pelos endereços com
dados georeferenciados. Essa
base aumentará as possibilida-
desdetratamentodas informa-
ções. “Como é feito a cada dez
anos, o censo faz mais do que
um retrato. É uma radiografia

da população e seus municí-
pios”, afirmou Nunes. Pelo me-
nos 40 mil dos laptops serão
doados para o Ministério da
Educação depois dos trabalhos
de campo, entre agosto e outu-
bro de 2010. O Censo 2010 está
orçado emR$ 1,4 bilhão. ●

Instituições dizem que não tiveram
acesso ao Índice Geral de Cursos
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CIT CENTRO

113138-3535
www.citviagens.com.br

MIROSTUR JARDINS

113288-8077
lazer@mirostur.com.br

NASCIMENTO CENTRO

113156-9944
www.nascimento.com.br

SANCATUR ABCD

114223-5300
sancatur@sancatur.com.br

SUBMARINO VIAGENS

4003-9888
www.submarinoviagens.com.br

VISUAL CENTRO

113235-2000
www.visualturismo.com.br

AGAXTUR JARDIM EUROPA

113067-0900
www.agaxtur.com.br

AMERICANAS.COM

4003-4313
viagens.americanas.com.br

GRÁTIS
2ºhóspede

namesmacabine*

MINICRUZEIROS
6 e14 DEZ 2009 | Costa Magica

ITÁLIA-BRASILNOV 2009

BRASIL-ITÁLIAMAR 2010

Promoções
para reservas até

30/09 Descontopara2ºhóspede
namesmacabine:

nasdatasdeterminadas

CabinescomVaranda**

Muitomais férias incluídas
em seu cruzeiro.

A Costa pensa em tudo para que você só pense em aproveitar suas férias:
• 10x EM R$ SEM ENTRADA, SEM JUROS • COSTA CLUB, 5% DESCONTO
• Tarifa PagueJÁ*** ou MELHOR TARIFA • TRAVEL ACE • FAMÍLIA 4x3****

CostaMagica
Rumo ao PRATA, o meganavio

com toda a magia italiana.
Cruzeiros de 9 noites para Buenos Aires.
Embarque em Santos e Rio de Janeiro.

NATAL ITALIANO, REVEILLON, PRATA, CARNAVAL,
MINIS, ARRIVEDERCI, TRAVESSIAS
Temáticos 3º TANGO & MILONGA,

10º PRATA ALL’ITALIANA, 3º PRATA GOURMET

Somente marítimo, por pessoa, cabine interna:

4 noites, a partir de US$629

10x R$121,39
sem entrada

2º hóspede GRÁTIS
cat. I4 (4 noites, Mini I - 6 DEZ 2009 - TarifaTABELA)

CostaConcordia
Rumo à BAHIA, as maiores

emoções da costa brasileira.
Cruzeiros de 6 e 7 noites para Salvador.
Embarque em Santos e Rio de Janeiro. 

NATAL ITALIANO, REVEILLON,
BAHIA, CARNAVAL, MINIS, TRAVESSIAS

Temáticos 8º BEM-ESTAR,
16º FITNESS, 7º DANÇANDO A BORDO

Verão 2009 | 2010

SeucruzeiroCosta
éespetáculo
garantido.

Embarquenosmaioresnaviosdacostabrasileira

Descontos e promoções: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e são sujeitos a alteração sem prévio aviso.10x sem juros: cartão de crédito, cheque pré-datado ou boleto bancário. Preços e condições somente parte marítima, ao câmbio referencial de R$1,93 de 28/08/2009, sujeito à variação cambial na data do
pagamento e à confirmação de disponibilidade e tarifas. Taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante não inclusas. *GRÁTIS 2º hóspede na mesma cabine, com base na Tarifa Tabela, não cumulativo a outras promoções, inclusive CostaClub: • MINI I e III, Costa Magica, exceto suítes. • TRAVESSIAS IT-BR-IT válida para Costa Concordia e Costa Magica, 

exceto suítes e cabines Samsara e externas com varanda do BRASIL-ITÁLIA do Costa Concordia, e válida somente para os roteiros Santos/Barcelona e Santos/Marselha, e no Costa Magica, válida somente para o roteiro Rio/Savona. **Promoção 50% para o 2º hóspede com base na tarifa vigente para cabines externas com varanda, exceto suites e 
cabines Samsara, válida somente para o Costa Concordia [Carnaval e Minis IV, V e VI] e Costa Magica [Carnaval, Prata IV, V e Arrivederci]. Condição não cumulativa a outras promoções exceto CostaClub. ***Tarifa PagueJÁ: exclusivo para reservas antecipadas. A oferta da tarifa PagueJÁ é limitada. Quando não mais disponível a Tarifa PagueJÁ, consulte a
MelhorTarifa: disponibilidades e tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso. ****Promoção FAMÍLIA 4x3 o 4º hóspede viaja grátis quando dois adultos e dois menores de18 anos da mesma família viajarem em duas cabines duplas. Cabines limitadas. Consulte as condições específicas. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Consulte convênios credenciados.

Mediterrâneoe IlhasGregas NorteEuropeu DubaieEmiradosÁrabes AméricadoSul Caribe Índico Oriente CanadáeEUA

Somente marítimo, por pessoa, cabine
EXTERNA COM VARANDA, a partir de US$ 1.929 ou:

9 noites, a partir de US$1.349

10x R$260,35
sem entrada

2º hóspede 50% desconto
cat. B3 (9 noites, Prata IV - 31 JAN 2010 - PagueJÁ)

www.costacruzeiros.com.br
Consulte seu

agente de viagens.

Somente marítimo, por pessoa, cabine
EXTERNA COM VARANDA, a partir de US$ 1.249 ou:

16º FITNESS
5 noites, a partir de US$879

10x R$169,64
sem entrada

2º hóspede 50% desconto
cat. B3 (5 noites, 16º Fitness - 20 FEV 2010 - PagueJÁ)

Somente marítimo, por pessoa, cabine
EXTERNA COM VARANDA, a partir de US$ 2.429 ou:

CARNAVAL
7 noites, a partir de US$1.699

10x R$327,90
sem entrada

2º hóspede 50% desconto
cat. B1 (7 noites, Carnaval - 13 FEV 2010 - Pague JÁ)

Parque aquático para você desfrutar o calor do verão:
4 piscinas (uma infantil), exclusivo toboágua,

jacuzzis e solários panorâmicos.

Questionário terá entre as perguntas
se o cônjuge é ‘do mesmo sexo’

Entidadesfazem
críticasà
avaliaçãodoMEC

NOVIDADE-RecenseadoresvãoabordarpelaprimeiravezacoberturadeprogramascomoBolsa-Família

SOCIEDADE

ENSINOSUPERIOR

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

Pegosdesurpresacomosre-
sultados do Índice Geral de
Cursos (IGC), divulgado an-
teontem pelo Ministério da
Educação (MEC), represen-
tantesdas instituiçõesparti-
cularesdeensinosuperiorre-
clamarammais uma vez dos
critérios usados na avalia-
ção. As organizações tam-
bém criticaram o fato de só
terem tido acesso aos dados
ontem, pela internet.

A Associação Brasileira
de Mantenedoras do Ensino
Superior (ABMES) confir-
ma que está negociando no
Congresso uma forma de in-
terromper a divulgação do
IGC e também do Conceito
PreliminardeCursos (CPC).
Em entrevista ao Estado
por e-mail, o presidente da
associação, Gabriel Rodri-
gues, alega que os dois índi-
ces são referências para que
avaliadores visitem as insti-
tuições e não para serem di-
vulgados para o público.

“Oquedesejamoséquees-
ses índices, que foram cria-
dos apenas para orientar o
avaliador em suas visitas,
nãosejamrepassadosparaa
sociedade como o conceito
oficial da instituição”, diz.

As instituições questio-
namprincipalmentea coleta
dedados sobre infraestrutu-
ra e qualidade dos professo-
res, feita em pesquisas com
alunos durante oExameNa-
cionaldeDesempenhodoEs-
tudante (Enade).

“Como um aluno vai ava-

liar a qualidade da escola, do
professor? Se ele soubesse o
que é preciso não seria aluno,
seria professor”, reclama Hei-
tor Pinto Filho, da Associação
Nacional das Universidades
Particulares (Anup).

A associação também ques-
tiona o fato de o MEC não ter
terminado as visitas in loco pa-
ra avaliar as instituições. Ao
mesmotempo,criticaascomis-
sões de especialistas que fazem
essas visitas, alegando que são
formadas apenas por professo-
res aposentados de universida-

des federais. “Não tem nenhu-
ma pessoa nossa nessa análi-
se”, diz. “O IGC não está no Si-
naes(SistemaNacionaldeAva-
liação do Ensino Superior). É
uma avaliação grosseira, sem
critério, sem objetividade. É
simplesmente política.”

Ambas as associações, po-
rém,descartamentrarnaJusti-
ça. “Preferimos o caminho do
diálogo, já que avaliação é um
processo que nunca se extin-
gue”, disse Rodrigues. “Se en-
trarmos na Justiça esperare-
mosdezanos.Temosqueresol-
ver tudo pelo diálogo, combom
senso”, afirmouPinto Filho. ●

FABIO MOTTA/AE–16/4/2007

‘Como um aluno
vai avaliar a
qualidade do
professor?’

A20 VIDA& QUARTA-FEIRA, 2 DE SETEMBRO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
                   Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 set. 2009, Primeiro Caderno, online.




