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reitores tomaram posse em
universidades federais no dia 18
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QUEM É

Walter Manna Albertoni. Reitor da Universidade Federal de São Paulo

Diretores do Rio se dedicam
mais à gestão do que aos alunos

Rotina é dividida entre
pais, professores e ofícios

INOVAÇÃO
Estudantes criam guia
online de serviços
Dois estudantes de graduação
da USP desenvolveram um site
colaborativo no qual se pode
obter indicações sobre um bom
contador, uma gráfica de quali-
dade, um dentista cuidadoso.
Quem indica – ou desaprova –
são os próprios usuários do sis-
tema. “A ideia surgiu por causa
das dificuldades no ramo da
construção civil. A maioria das
pessoas seleciona provedores
de serviços por meio do bom e
velho boca a boca”, diz Fernan-
do Okumura, um dos criadores
do www.kekanto.com.

CONCURSO
Docentes de SP fazem
prova no domingo
Mais de 260 mil pessoas se

inscreveram para o concur-
so público que selecio-

nará 10 mil professo-
res dos ensino funda-
mental e médio e da
educação especial

para a rede estadual
de São Paulo. As provas

serão aplicadas no domingo,
pela manhã e à tarde, depen-
dendo da disciplina. Os lo-
cais e horários das provas po-
dem ser consultados no site
da Fundação Carlos Chagas
(www.concursosfcc.com.br).

Luciana Alvarez

Reitor da Universidade Fede-
ral de São Paulo (Unifesp) há
um ano, Walter Albertoni re-
conhece as dificuldades da
expansão rápida, mas garan-
te que a excelência da grife
Unifesp está sendo mantida.
Na entrevista a seguir, ele
anuncia novos cursos.

● A Unifesp tomou a decisão
certa ao deixar de atuar exclu-
sivamente na área da saúde?
A expansão foi bastante dis-
cutida na universidade. A
maioria dos professores esta-
va muito bem, obrigado, mas
fomos convocados para con-
tribuir com o governo fede-
ral. Acabou prevalecendo um
espírito patriótico, no senti-
do de que não era possível
que um país como o nosso
continuasse com tão poucas

vagas no ensino superior gratui-
to. A partir da decisão de que te-
ríamos uma universidade ple-
na, precisávamos abranger to-
das as áreas do conhecimento.
Caminhamos para ser a grande
federal de São Paulo.

● A expansão da universidade
vai continuar?
O MEC conseguiu duplicar o
número de vagas no País, mas
nós multiplicamos por seis o
número de alunos em quatro
anos – tínhamos 1.150 e hoje es-
tamos com 7 mil na graduação.
E estamos com seis câmpus (ca-
pital, Santos, Diadema, Guaru-
lhos e São José dos Campos),
pois já temos aprovado o de
Osasco, com cursos de Econo-
mia, Administração, Relações
Internacionais e Ciências Con-
tábeis. Os editais para os profes-
sores vão sair agora e teremos
vestibular para 2011. Temos
aprovado um curso de Direito,
na capital, mas estamos elabo-
rando o projeto com calma, pa-
ra ter um curso diferenciado.

● É possível manter a qualidade
em tantos novos cursos?
Desde o início decidimos que

não perderíamos a qualidade.
São convidados professores de
outras universidades para elabo-
rar os programas pedagógicos.
Os editais para professores são
muito exigentes – a condição si-
ne qua non é ter doutorado. E os
professores sabem que a única
forma de crescer aqui é ter uma
referencia acadêmica forte. Em

Santos e Diadema já temos pós-
graduação. Assim, cursos muito
novos, como Nutrição, são refe-
rência nacional. A qualidade es-
tá sendo mantida. É importante
que a grife Unifesp prevaleça.

● Mas a infraestrutura ainda é
um problema.
Isso acontece porque a velocida-

de da decisão política é uma e
da técnica é outra. Em Santos,
estamos formando a primeira
turma, mas o prédio ainda não
está pronto. Não é que tenha
faltado dinheiro, mas houve im-
pugnações de empresas que per-
deram a licitação, discussões
com o Ministério Público sobre
por onde passaria o dinheiro.

● Essas questões já foram resol-
vidas?
O mais importante em uma uni-
versidade é professor bom e alu-
nos bem selecionados. Com is-
so, pode dar aula até embaixo
da árvore – mas claro que o des-
conforto é muito grande. Hoje
todas as obras estão em anda-
mento. Porém, tomamos a deci-
são de não iniciar nenhuma no-
va obra enquanto não terminar-
mos as iniciadas. O câmpus de
Osasco está aprovado, com ter-
reno doado há três anos, mas
só vai sair agora porque o prefei-
to ofereceu um prédio pronto.

● A administração da Unifesp vai
passar por mudanças?
Detectei que era um problema
administrar todas as áreas do
conhecimento a partir de uma

escola médica, por um reitor
médico, de dentro de um pré-
dio hospitalar. Isso poderia
gerar uma interpretação de
predomínio. Adquirimos en-
tão um prédio de escritórios
em frente ao Parque do Ibira-
puera e até julho nos muda-
mos. Até lá, também deve-
mos ter um novo estatuto.

ENSINO SUPERIOR
Secretaria quer rever
pós com graduação
A Secretaria de Ensino Superior
(Sesu), do Ministério da Educa-
ção (MEC), deve encaminhar
hoje um documento ao Conse-
lho Nacional de Educação
(CNE) pedindo a revisão da por-
taria que permite a realização
de uma pós-graduação lato sen-
su antes da conclusão da gradua-
ção. “A formação integrada re-
duz o conteúdo. Os alunos es-
tão recebendo diplomas sem
cumprir a carga horária míni-
ma, ou seja, há uma redução do
estudo”, afirma a secretária da
Sesu, Maria Paula Dallari Bucci.

MANIFESTAÇÃO
Alunos da USP mantêm
ocupação de prédio
Desde a madrugada de quinta-
feira um grupo de moradores
do Conjunto Residencial
da Universidade de São
Paulo (Crusp) ocupa
um dos prédios da
Coordenadoria de As-
sistência Social (Co-
seas). A principal reivindi-
cação do grupo é o aumento
de vagas no Crusp. No fim de
semana, os ocupantes do Co-
seas informaram ter usado o
espaço para atividades cultu-
rais, como sessões de vídeo e
jantares para alunos da USP.

● Retrato

Crescimento da
instituição nos últimos
anos não afetou
qualidade dos cursos,
afirma reitor

ENTREVISTA

“Podemos usar a tecnologia da
comunicação digital para fazer
intercâmbios virtuais.”

Márcia Vieira / RIO

Os diretores das 1.064 escolas
municipais do Rio gastam
mais tempo resolvendo ques-
tões administrativas do que
acompanhando a evolução
dos 650 mil alunos da rede. Fa-
zem isso, em parte, porque fal-
tam funcionários nas escolas.

Segundo pesquisa feita
com 976 diretores, 44,51% se
dedicam mais a normas admi-
nistrativas do que ao aprendi-
zado dos alunos (35,63%). Ta-
refas como controlar a meren-
da, carimbar cadernetas e
preencher relatórios tomam
mais tempo do que discutir
com os professores as dificul-
dades das crianças. O levanta-
mento foi feito no fim de outu-
bro, quando o município apli-
cou a Prova Rio aos alunos do
3.º e 7.º ano para testar o nível
de aprendizado.

“O nosso sonho é que os di-
retores prestem mais atenção
ao aspecto pedagógico”, diz
Cláudia Costin, secretária mu-
nicipalde Educação. “Mais im-
portante do que ter ou não a
quadra coberta é saber se as

crianças estão aprendendo.”
A pesquisa revela que os dire-

tores são experientes, mas leem
pouco (63% só leem de dois a
quatro livros de educação por
ano) e estão sobrecarregados
com a falta de pessoal adminis-
trativo (queixa de 67,61%).

Solução. Não existe uma solu-
ção a curto prazo para facilitar a
vida dos diretores. A secretária
reconhece a falta de funcioná-
rios, mas admite que não tem
condições de atender à demanda
rapidamente. “Nós atingimos o
limite da responsabilidade fis-
cal. Para ajudá-los, estamos tor-
nando as tarefas mais fáceis, in-
formatizando as escolas.”

Além dos alunos, que passam
por avaliações bimestrais, os di-
retores também são testados pe-
la secretaria. As avaliações são

mensais e incluem questões ad-
ministrativas e pedagógicas. “Lo-
go após a Prova Rio, diante dos
resultados dos alunos, 15 direto-
res foram afastados”, diz Clau-
dia. “Como a gestão das escolas
é acompanhada mensalmente,
dá para a gente saber se os alu-
nos foram mal na prova por falta
de dedicação da diretora.”

Apesar das dificuldades, Cos-
tin acredita que a maioria desem-
penha bem o seu papel. “Há esco-
las extremamente difíceis de se-
rem administradas, como a Italo
Zappa, na zona oeste, ou a escola
doComplexo do Alemão (conjun-
to de favelas na zona norte). Mas
as diretoras superam os proble-
mas e colocam as escolas em um
patamar muito bom.”

Especialização. Para melhorar
o nível dos diretores, a secretaria
oferecerá, a partir deste ano, três
cursos de especialização em par-
ceria com a Universidade Fede-
ral Fluminense, a UniRio e a Fun-
dação Lemman. “Daremos prio-
ridade sobretudo à parte pedagó-
gica, mas também vamos cuidar
de questões administrativas.”
Mesmo incentivando o aprimo-
ramento acadêmico, Cláudia
destaca que nada pesa tanto no
bom resultado quando a expe-
riência dentro da escola. “Nos-
sos melhores diretores são aque-
les que ficaram anos na sala de
aula. São eles que dão mais valor
ao aprendizado dos alunos.”

VICE-SEC. DE EDUCAÇÃO DOS EUA

✽ CV: Ortopedista gradua-
do pela Escola Paulista de
Medicina, que deu origem
à Unifesp, Albertoni tomou
posse como reitor em
fevereiro de 2009. Com
especialização em trauma
e cirurgia da mão, tem
título de livre-docência.
De 2003 a 2008 foi pró-rei-
tor de extensão da Unifesp
e hoje também preside a
comissão de reforma do
estatuto da universidade.
Já foi presidente da Fede-
ração Sul-americana de
Cirurgia da Mão e da Socie-
dade Brasileira de Ortope-
dia e Traumatologia.

94% dos diretores do Rio
trabalham há mais de 15 anos
na área educacional

45% se queixam da falta de
recursos humanos nas escolas

58%afirmam que enfrentam
problemas disciplinares de
seus estudantes

A greve dos professores da
rede estadual de São Paulo
entra hoje na terceira sema-
na com a promessa de radica-
lização. Em assem-
bleia realizada na
sexta-feira, os do-
centes promete-
ram fechar
100% das
escolas.

Segundo
a Secretaria da Edu-
cação, apenas 1%
dos professores

aderiu à paralisação; para os sin-
dicatos, mais de 60% da catego-
ria está parada.

Amanhã, líderes dos sindica-
tos dos professores, dos

aposentados e dos direto-
res devem procurar o se-
cretário Paulo Renato

Souza para tentar um acor-
do. Nova manifestação

deve ocorrer na sex-
ta, desta vez em

frente ao Palá-
cios dos Ban-
deirantes.

PARALISAÇÃO

‘A grife Unifesp tem de prevalecer’

Isso ocorre por causa
da falta de funcionários
nas escolas; secretária
admite que não há
solução a curto prazo

RIO

Na agenda lotada da diretora da
escola municipal Ítalo Zappa,
em Vargem Pequena, zona oeste
do Rio, só há tempo para pão
com requeijão na hora do almo-
ço. A professora Milene Basílio,
de 42 anos, acorda cedo para con-
versar com pais de alunos antes
das aulas, passa manhãs preen-
chendo fichas de frequência e
formulários de prestação de con-

tas e circula pelas salas para ou-
vir a demanda dos professores.

“Já me acostumei a não almo-
çar. Às vezes começo a comer,
mas sempre surge alguma de-
manda e eu preciso largar o pra-
to em algum lugar”, diz a respon-
sável por 1,2 mil alunos de 42 tur-
mas da educação infantil ao 5.º
ano do ensino fundamental.

Milene fala com paixão sobre
a carreira e o envolvimento na
formação das crianças do con-

junto habitacional, mas leva
ainda mais a sério as responsa-
bilidades administrativas, que
consomem grande parte do
dia. “É algo fundamental por-
que lidamos com dinheiro pú-
blico. Preciso dar atenção às
criança e aos pais, mas tenho
uma pilha enorme de ofícios,
listagens, memorandos e rela-
tórios”, diz a diretora. “Se eu
pudesse só fazer a parte peda-
gógica seria uma maravilha.”

A dedicação de Milene ren-
deu à escola Ítalo Zappa a 6.ª
melhor nota do município em
Português e a 13.ª mais alta em
Matemática na Prova Rio, apli-
cada em turmas do 3.º ano do
ensino fundamental em 2009.
/ M. V. E BRUNO BOGHOSSIAN

Greve dos professores da rede estadual
de São Paulo entra na terceira semana

MARCOS DE PAULA/AE–16/3/2010

VALÉRIA GONÇALVEZ/AE–17/6/2009
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dias de
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Seriedade. Milene Basílio, diretora da Escola Ítalo Zappa: ‘Lidamos com dinheiro público’

Direção. Walter Albertoni, reitor da Unifesp há um ano

Tony Miller
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