
DISPUTAS

‘É da natureza do processo’

● Promoção por mérito: Governo
criou programa de bônus para até
20% dos professores mais bem
colocados em uma prova. Sindica-
tos alegam que a medida fere a
isonomia da classe e brigam na
Justiça para derrubá-la

● Temporários: A secretaria apli-
cou uma prova para atribuir as
aulas de acordo com o desempe-
nho. Sindicato tentou na Justiça
alterar a ordem da lista para privi-
legiar os professores temporários
há mais tempo na rede

● Aumento de salário: Sindicato
quer aumento salarial real e não
só a incorporação da gratificação

Carolina Stanisci
ESPECIAL PARA O ESTADO

Dois estudantes que não tive-
ram a nota do Exame Nacional
do Ensino Médio (Enem) divul-
gada pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais (Inep) ganharam na Justi-
ça o direito de ter acesso ao re-
sultado–umdelestambémcon-
seguiu a matrícula na universi-
dade onde disputaria uma vaga
no curso de Direito. Apenas
com a nota do Enem é possível
concorrer a vagas nas institui-
ções federais que adotaram o
exame no processo seletivo.

Os estudantes Thiago Quei-
roz Amaral, de 19 anos, de Vár-
zea Grande, em Mato Grosso, e
Tiago Aguiar de Sousa Falcão,
de 20 anos, do Recife, fizeram o
exame e, quando saiu o resulta-
do, não encontraram a nota da
prova de ciências da natureza e
ciências humanas. No lugar do
resultado aparecia um traço.

Eles mandaram e-mails e li-
garam para o Inep várias vezes,
sem sucesso. Acabaram se co-
nhecendo no site de relaciona-
mento Orkut, onde muitos alu-
nos relatam problema seme-
lhante. Segundo o Inep, quem
ficousemnotadeveteresqueci-
do de preencher o cartão-res-
posta – cada prova tinha uma
cor que deveria ser anotada no
documento entregue aos fis-
cais. O órgão também afirmou,
em e-mail para um aluno, que
algunspodemterficadosemno-
ta por ter utilizado “meios ilíci-
tosdurantearealizaçãodaspro-

vas, como portar celular”.
Falcão, que desde criança

sonha em cursar Direito na
Universidade Federal de
Pernambuco, conseguiu
uma vaga em 12 de fevereiro.
O juiz Flávio Roberto Ferrei-
radeLima,da10ªVaraFede-
ral no Recife, obrigou o MEC
a publicar a nota do candida-
to e a UFPE, a matriculá-lo.
A universidade usou a nota
do Enem como primeira fase
do vestibular e, por isso, Fal-
cão havia sido eliminado da
seleção. “As aulas começam
na semana que vem. Ainda
não acredito”, festeja.

Amaral, que tenta há dois
anos uma vaga no curso de
Engenharia Civil na Univer-
sidadeFederaldeMatoGros-
so(UFMT),contoucomaaju-
dadopai,advogado.Ivanildo
Santos de Oliveira impetrou
um mandado de segurança
contra o Inep e a UFMT no
dia 2 de fevereiro – véspera
do encerramento das inscri-
ções no Sistema de Seleção
Unificada (Sisu). O sistema
cadastra os estudantes inte-
ressados em vagas em insti-
tuições federais.

Aliminarfoiconcedidano
diaseguintepelo juizJoséPi-
resdaMota,da5ªVaraFede-
ral. O magistrado obrigou a
divulgação das provas corri-
gidaspeloInepeasuspensão
doprazodematrículanocur-
so até que o estudante rece-
ba sua nota e verifique se foi
classificado. “Ele foi bem e
deveterpassado”, diz opai. ●

Estudante que não teve o resultado do exame divulgado se matriculou
na Universidade Federal de PE; outro candidato terá acesso à avaliação

Governo paulista enviou projeto de
lei sobre o assunto à Assembleia

Aluno sem nota do Enem
ganha vaga na Justiça

Gratificaçãopode
serincorporadaao
salário dedocente

CHEGA À 25ª EDIÇÃO
UM DOS MAIORES
BESTSELLERS DO
DIREITO NACIONAL.

A obra “Direito Constitucional”, de Alexandre de Moraes,A obra “Direito Constitucional”, de Alexandre de Moraes,

Professor Doutor e Livre Docente da USP (Universidaderofessor Doutor e Livre Docente da USP (Universidade

de São Pde São Paulo), alcançou a 25ª edição e a condiçãoaulo), alcançou a 25ª edição e a condição

de leitura obrigatória para estudantes e profissionaisde leitura obrigatória para estudantes e profissionais

do direito. A Editora Atlas  celebra um marco na literaturado direito. A Editora Atlas  celebra um marco na literatura

nacional de um dos seus mais importantes autoresnacional de um dos seus mais importantes autores

e agradece a constante colaboração de todos os seuse agradece a constante colaboração de todos os seus

leitores para aperfeiçoamento do livro.leitores para aperfeiçoamento do livro.

Preço Comemorativo

R$R$ 89,89,9090

EXAME–Alunosaguardamaberturadoportãopara fazeremoEnem

ENSINO SUPERIOR

Luciana Alvarez

O governo do Estado de São
Paulo encaminhou à Assem-
bleia Legislativa um projeto de
lei que incorpora aos salários
dos professores da ativa e apo-
sentadosaGratificaçãoporAti-
vidade de Magistério (GAM).

Atualmente, apenas os pro-
fessores em exercício recebem
a GAM, um adicional de 15% so-
breosalário.Otextofoiencami-
nhado com pedido de urgência,
mas não há previsão de data pa-
ra votação.

Se aprovada pelos deputa-
dos, a medida vai atingir 250
mil servidores ativos, 127 mil
aposentados e 23 mil pensionis-
tas. A incorporação será feita
gradualmente, ao longo de três
anos. Em março de 2012, quan-
do todo o valor da GAM estiver
incorporado aos salários, a gra-
tificação será extinta.

A Secretaria de Estado da
Educação afirma que o projeto
de lei foi elaborado para aten-
der a uma antiga reivindicação
dos sindicatos. No entanto, o
Sindicato dos Professores do
Ensino Oficial do Estado de São
Paulo (Apeoesp), o maior da ca-
tegoria,nãoficousatisfeitocom
aproposta.“Esseprojetonãote-
rá nenhum impacto. Queremos
a incorporação, mas não ape-
nas isso”, afirmou a presidente
da Apeoesp, Maria Izabel Aze-
vedo. Segundo ela, pelo menos
20 mil inativos já ganharam na
Justiça o direito de incorporar
agratificaçãoereceberamova-
lor de uma só vez, não em três

etapas.
Segundoosindicato,pelame-

todologia de incorporação pro-
posta,o salário deum professor
da educação básica com jorna-
da de 24 horas semanais vai au-
mentar apenas R$ 6,47 até
2012. “Queremos reposição de
34,3% referente às perdas sala-
riais acumuladas desde março
de 2008.” A secretaria rebate,
afirmandoqueoobjetivodopro-
jeto enviado à Assembleia não é
aumentar os salários, mas sim
incorporar as gratificações.

ASSEMBLEIA
Na sexta-feira, a Apeoesp reali-
zará uma assembleia para deci-
dir sobre a convocação de uma
greve para reivindicar aumen-
to real do salário. ●

EDUCAÇÃO BÁSICA

●●●O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, afirmou ontem
que “é da natureza do processo”
o fato de ainda restarem 45%
das vagas oferecidas pelas uni-
versidades federais após duas
rodadas de matrículas do Siste-
ma de Seleção Unificada (Sisu).
“Tem universidade que está na
quinta lista de espera”, disse o
ministro, que participou do lança-
mento da Olimpíada de Língua

Portuguesa, no Rio. Segundo ele,
em 2009, a Universidade Federal
de Mato Grosso soltou 16 listas.

O ministério cruzará dados do
Sisu com o Programa Universida-
de Para Todos (ProUni) para ana-
lisar a questão. Haddad acredita
que estudantes se inscreveram
no Sisu sem a intenção de se ma-
tricular. “Provavelmente alguns
se inscreveram pelo prazer de
ser aprovados.” ● FELIPE WERNECK
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