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Quase um ano após ser suspen-
so durante greve de alunos e
professores, o primeiro curso
de graduação a distância da
Universidade de São Paulo
(USP) foi formalizado anteon-
tem pelo governador José Ser-
ra (PSDB). Desenvolvido em
parceria com a Universidade
Virtual do Estado de São Pau-
lo (Univesp), o curso foi am-
plamente criticado por grevis-
tas e candidatos à reitoria na
eleição disputada em 2009.

O primeiro curso a distância
da USP será uma licenciatura em
Ciências. Embora o processo se-
letivo seja aberto aos interessa-
dos em geral, será concedido bô-
nus aos professores da rede pú-
blica ou privada que já traba-
lham na educação básica, seja
em São Paulo ou outro Estado.

Ainda não há data para o pro-
cesso seletivo, que será realiza-
do pela Fuvest. De acordo com a
reitoria, serão disponibilizadas
360 vagas. Cerca de metade das
aulas será a distância e o restan-
te, no módulo presencial, em
quatro polos: nos câmpus de São
Paulo, Ribeirão Preto, Piracica-

ba e São Carlos.
“A implantação desse curso é

uma experiência piloto”, afir-
mou ontem o reitor da USP, João
Grandino Rodas. Ele diz que pre-
tende avaliar, na prática, os pas-
sos a serem seguidos pela univer-
sidade no ensino a distância.

Para o secretário do Ensino Su-
perior do Estado, Carlos Vogt, o
curso em parte a distância “vai
contribuir, de maneira significa-
tiva, para a formação de quadros
profissionais competentes nos
níveis do ensino básico.” Anteon-

tem também foi anunciada a cria-
ção do curso Ética, Valores e Saú-
de na Escola, uma especializa-
ção a distância voltada para pro-
fessores da educação básica de
São Paulo. Serão 350 vagas.

O primeiro curso a distância
criado em parceria com a Uni-
vesp foi implementado pela Uni-
versidade Estadual Paulista
(Unesp), em 2008. O curso de
graduação de Pedagogia semi-
presencial é exclusivamente vol-
tado aos professores da rede pú-
blica. O primeiro vestibular, rea-
lizado em dezembro do ano pas-
sado, teve abstenção de 18%, e as
aulas começaram a ser ministra-
das em março.

A favor. A educação a distância
tem beneficiado estudantes que
não conseguiriam estudar, ou re-
tomar os estudos, se precisas-
sem estar presente diariamente
na universidade.

É o caso de Leandro Chemal-
le, de 31 anos, aluno de Sistemas
de Informação. A graduação é
vinculada à Universidade Fede-
ral de São Carlos (Ufscar) e faz
parte do sistema da Universida-
de Aberta do Brasil, do Ministé-
rio da Educação (MEC). O polo
presencial fica na cidade de Jan-

dira, São Paulo. “Se tivesse de ir
para São Carlos diariamente,
não conseguiria estudar, pois
moro em São Paulo. Faço 90%
do curso em casa e vou para Jan-
dira para as provas.”

Diretor da Associação Brasilei-
ra dos Estudantes de Educação a
Distância (Abe-Ead), Chemalle
explica que o ensino a distância
consegue incluir estudantes
com perfis diferentes do presen-
cial. “Quem fala mal da Univesp
não sabe como é. Ninguém leu (o
projeto) para saber como vai ser
cada aula”, afirmou.

Já Tiago Meneghello, de 20
anos, do 4.º ano de Ciências So-
ciais da USP e que fez parte da
gestão do Diretório Central dos
Estudantes que esteve à frente
da greve em 2009, critica o for-
mato da Univesp. “Não dá para
confundir ensino a distância
com Univesp. É importante de-
mocratizar a universidade, mas
com serviço de qualidade.”

Alunos terão
bicicleta doada
pelo governo

MEC quer Enem após eleições,
nos dias 6 e 7 de novembro

9 de outubro de 2008
Criação
Assinado decreto que cria a
Univesp, com participação das
3 universidades estaduais de
SP: Unesp, Unicamp e USP.

10 de fevereiro de 2009
Aprovação interna
Conselho universitário da
USP aprova curso a distância
de Licenciatura em
Ciências.

5 de junho de 2009
Protesto
Professores da USP entram
em greve e, entre as reivindica-

ções, incluem o fim da adesão
da universidade à Univesp.

18 de junho de 2009
Adiamento
Desentendimento entre USP
e governo do Estado sobre os
termos adia indefinidamente
assinatura do convênio.

26 de agosto de 2009
Primeira turma
Começam as aulas do curso
de Pedagogia a distância da
Unesp, até então a única
universidade a aderir.

24 de março de 2010
Adesão
Convênio com a USP
é finalmente assinado.

USP terá graduação a distância

Reportagem. Leia mais sobre
educação particular e pública

19 de julho de 2009
Inscrições para o Enem
Inscritos ficam abaixo da ex-
pectativa: 4,1 milhões contra a
previsão de 6 milhões.

23 de setembro de 2009
Longe de casa
Candidatos são colocados em
escolas a 50 km de casa.

1º de outubro de 2009
Cancelamento do exame
‘Estado’ denuncia vazamento e
prova tem de ser adiada.

7 de outubro de 2009
Desistências
Instituições desistem de usar
Enem. Abstenção é de 37,7%.

6 de dezembro de 2009
Gabarito errado
Site oficial ficou no ar por horas
com respostas erradas.

29 de janeiro de 2010
Sisu estreia com falhas
Houve congestionamento
nos primeiros dias.

10 de março de 2010
2º exame descartado
MEC cancela Enem do pri-
meiro semestre.
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Leia. Estudo diz que otimismo
incentiva resposta imunológica
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Em ano eleitoral, o Ministério da
Educação decidiu que, além de
barcos e ônibus, as bicicletas se-
rão usadas como meio de trans-
porte escolar. A novidade foi
anunciada ontem pelo ministro
Fernando Haddad, ao informar
que o Fundo Nacional de Desen-
volvimento da Educação (FN-
DE) prepara pregão eletrônico
de registro de preços para a com-
pra de bicicletas. Ônibus, barcos
e bicicletas fazem parte do pro-
grama Caminho da Escola, que
prevê a compra de veículos pa-
dronizados de transporte esco-
lar por Estados e municípios.

“A bicicleta é um meio de
transporte essencial para levar o
aluno até o ônibus ou o barco”,
disse Haddad durante depoi-
mento à Comissão de Educação
da Câmara. Estados e municí-
pios podem participar do progra-
ma com recursos próprios, por
meio de convênio firmado com o
FNDE ou por meio de financia-
mento do Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e So-
cial (BNDES), que disponibiliza
linha de crédito especial para a
aquisição de novos veículos de
transporte escolar.

O programa para a compra de
bicicletas é embrionário. O FN-
DE encomendou à Fundação Ge-
túlio Vargas um estudo de merca-
do para ter um panorama geral
do setor e, junto com os fabrican-
tes, elaborará um modelo pró-
prio para o uso pelos alunos. /E.L.
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O Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) deverá ser aplica-
do neste ano nos dias 6 e 7 de
novembro, após as eleições – o
primeiro turno ocorrerá no dia 3
de outubro e o segundo, no dia
31. A data final da prova será con-
firmada pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educa-
cionais (Inep), órgão ligado ao
Ministério da Educação (MEC).

“É pouco recomendável fazer
o Enem entre o primeiro e o se-
gundo turno das eleições”, disse
ontem o ministro da Educação,
Fernando Haddad, após partici-
par de audiência pública na Co-
missão de Educação da Câmara.
No ano passado, o governo fede-
ral foi obrigado a cancelar o exa-
me, previsto para o início de ou-
tubro, e remarcar uma nova da-
ta, em dezembro, porque a prova
vazou. O MEC foi alertado sobre
o vazamento pelo Estado.

A data de realização da prova
não agradará a todos. As universi-
dades de São Paulo são favorá-
veis à aplicação do Enem o mais
cedo possível, mas os demais Es-
tados defendem que a prova seja
feita depois das eleições.

Haddad voltou a afirmar que o

MEC desistiu de fazer um Enem
no primeiro semestre deste ano
depois da descoberta de fraude
no exame nacional da Ordem
dos Advogados (OAB) do Brasil,
em março.

Em seu depoimento à comis-
são de Educação, Haddad garan-
tiu ainda que a sobra de vagas
nas universidades federais será
de cerca de 2% do total de 48 mil
vagas oferecidas – ou seja, em tor-
no de mil vagas.

Ele rebateu ainda as críticas
de que São Paulo estaria “expor-
tando” estudantes para universi-
dades públicas de outros Esta-
dos. “São Paulo tem poucas va-
gas em universidades públicas
em relação a sua população e,
por isso, é natural que os jovens
procurem oportunidades em Es-
tados vizinhos, como Minas Ge-
rais”, disse Haddad.

Pelo Sistema de Seleção Unifi-
cada (Sisu), o candidato pode
usar a nota do Enem para ingres-
so nas universidades que adota-

ramo exame como vestibular. Se-
gundo dados do MEC, São Paulo
foi o Estado que mais se benefi-
ciou do sistema unificado de se-
leção. O Estado recebeu 169 estu-
dantes de fora em suas universi-
dades federais e enviou um total
de 2.531 alunos para outras re-
giões. Minas Gerais foi o princi-
pal destino, com 730 matrículas,
seguido do Rio Grande do Sul,
Amazonas, Piauí e Mato Grosso.

Seleção unificada. O MEC in-
formou ontem que realizará o Si-
su no meio do ano, com algumas
mudanças. A seleção será feita
em apenas uma etapa, em vez
das três atuais. Cada aluno pode-
rá se inscrever em, no máximo,
três opções diferentes de cursos.
Também foi aprovada a criação
de uma lista de espera, de onde
serão chamados sucessivamen-
te os alunos inscritos até que to-
das as vagas sejam preenchidas.
O objetivo da lista é acabar com
as vagas não preenchidas.

SAÚDE

Do decreto
ao convênio

Os tropeços
do processo

O número de casos de tubercu-
lose no País caiu de 72.140, em
2007, para 70.989, em 2008.
Com a pequena redução, o
Brasil continua entre
os 22 países que con-
centram 80% dos
casos da doença no
mundo. “A posição
do Brasil nesse ran-
king melhorou. Saí-
mos da 18.ª coloca-
ção em 2007 para a
19.ª em 2008. A expectati-
va é de que nos próximos três
ou quatro anos o nome do País

saia dessa lista”, disse o coorde-
nador-geral do Programa Nacio-
nal de Controle da Tuberculo-

se, Drauzio Barreira, on-
tem, na celebração do

Dia Mundial da Luta
Contra a Tuberculo-
se. Os índices de
mortalidade tam-
bém caíram no pe-

ríodo. Em 2008 fo-
ram 4.735 óbitos con-

tra 4.823 em 2007. A
maior incidência da

doença está no Rio (68,64 casos
por 100 mil habitantes).

DENGUE
Campinas vai multar
quem frear vigilância
Desde ontem, a Secretaria de
Saúde de Campinas aplica mul-
ta de R$ 1,2 mil a R$ 6,4 mil a
responsáveis por imóveis que
os mantiverem fechados ou
abandonados ou impedirem o
acesso das equipes da Vigilân-
cia Sanitária que combatem a
dengue. Antes, Campinas aplica-
va penalidades apenas a estabe-
lecimentos comerciais.

ESPAÇO
Telescópios não captam
até 90% das galáxias
Até 90% das galáxias do univer-

so distante estão fora do alcan-
ce dos telescópios, diz estudo
na revista Nature. Segundo Mat-
thew Hayes, da Universidade de
Genebra, essas galáxias longín-
quas, a quase 10 bilhões de anos-
luz da Terra, não emitem radia-
ção em quantidade suficiente
para ser detectada. / AFP

CIÊNCIA
Novo microscópio vê
átomos individualmente
Cientistas americanos desenvol-
veram um microscópio capaz
de identificar átomos indivi-
dualmente em uma amostra de
material complexo, diz artigo
na Nature. O novo aparelho, sen-
sível ao número atômico dos

elementos, diferenciou átomos
de boro dos de nitrogênio em
uma amostra de nitreto de bo-
ro, além de detectar impurezas
de carbono e oxigênio. / EFE

RELIGIÃO
Papa aceita demissão
de bispo irlandês
O papa Bento XVI aceitou on-
tem a demissão do bispo
irlandês John Magee
(foto), de 73 anos, ex-
secretário dos papas
Paulo VI, João Paulo I
e João Paulo II, acusa-
do de ter encoberto
casos de pedofilia.
O gesto é uma
reação a escân-

dalos que vêm atingindo a Igre-
ja nos últimos meses. / AFP

REMÉDIOS
STJ começa a julgar
patente do Viagra
O Superior Tribunal de Justiça
(STJ) começou a julgar ontem
um recurso que definirá quan-
do o Viagra cairá em domínio

público e poderá ter
genéricos comerciali-
zados. Três minis-
tros da 2.ª Seção do
STJ concluíram que
o prazo termina em
junho, antes de o jul-
gamento ser inter-

rompido por um pedi-
do de vista.

52%
das aulas serão a distância e o
restante, nos câmpus de São
Paulo, Ribeirão Preto, Piracicaba
e São Carlos

18,3%
foi o índice de abstenção no
vestibular para o o curso de
graduação de Pedagogia semipre-
sencial, exclusivamente voltado
para professores da rede pública,
aplicado em 2009 pela Unesp, em
parceria com a Univesp

Data será confirmada
pelo Inep; universidades
paulistas querem que o
exame ocorra o mais
cedo possível
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Em dois anos, casos de tuberculose
passam de 72 mil para 70 mil no Brasil

8%
dos doentes
não levam

o tratamento
até o fim
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Segurança. MEC prefere aplicar Enem só após 2º turno

Educação. Governo do Estado formaliza parceria com a universidade para criar o primeiro curso, que será voltado a professores,
com parte das aulas ministradas via computador. Em 2009, projeto recebeu críticas de docentes em greve e de candidatos a reitor
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