
INCLUSÃO
‘Embaixadores’ da USP
visitam escolas públicas
A pró-reitoria de graduação da
Universidade de São Paulo
(USP) lançou a terceira
edição do Programa
Embaixadores, que
tem como objetivo
estimular que alu-
nos da rede pública
prestem a Fuvest, o
vestibular da insti-
tuição. Pelo projeto,
alunos da USP oriundos
da rede pública voltam à es-
cola onde estudaram para tro-
car ideias com os alunos hoje
no ensino médio. “Estudando
em escola pública, o aluno tem
uma perspectiva muito peque-

na em relação ao futuro acadê-
mico. Muitos param por aí.
Acho muito importante ampliar
a visão deles”, afirmou Natany
de Souza Gomes, uma das vo-
luntárias desta edição do progra-

ma. As visitas vão ocor-
rer durante todo este

mês. O projeto foi
idealizado após a
constatação de que
muitos estudantes
nem sequer presta-

vam a Fuvest.

HISTÓRIA
Olimpíada recebe

inscrições até quarta
As inscrições para a 2.ª Olimpía-
da Nacional em História do Bra-
sil (ONHB), da Unicamp, po-

dem ser feitas até quarta-fei-
ra, no site mc.unicamp.br. A
competição vai de 19 de agos-
to a 24 de outubro e tem cin-
co fases online e uma presen-
cial. Podem participar estu-
dantes matriculados no ensi-
no médio, 8.˚ e 9.˚ anos do
ensino fundamental, e profes-
sores de história de todo o
País. A taxa é de R$ 15 para
equipes de escolas públicas e
R$ 35, de particulares.

Mariana Mandelli

O cotidiano da escola trans-
formado em páginas ilustra-
das e cheias de informação.
Cada vez mais os estabeleci-
mentos de ensino particula-
res investem na criação de re-
vistas especializadas em edu-
cação, que têm como público-
alvo os alunos e pais.

“Para saber o que está acon-
tecendo na rotina do colégio

do meu filho, basta abrir a revis-
ta. A escola se preocupa em mos-
trar o que está realizando e eu
me sinto mais segura em confiar
meu filho a ela”, conta a dese-

nhista industrial Silvia Massaia
Francisco, de 49 anos, mãe do
menino Nicholas, de 10 anos, alu-
no do Colégio Franciscano Pio
XII, que envia aos pais a revista

EspalhaFato, com assuntos rela-
tivos à convivência na escola.

As pautas das revistas escola-
res normalmente são definidas
em reuniões com a diretoria da
instituição – em alguns colégios,
também há a participação dos
pais e dos alunos na definição
dos conteúdos.

O Colégio Humboldt, que é bi-
língue, conta com pais de alunos
no conselho editorial da revistas
trimestral Planet Humboldt – a
publicação é feita em alemão e
em língua portuguesa. Para o pro-
fessor universitário Gildo dos
Santos Filho, de 60 anos, mem-
bro do conselho, existem assun-
tos que só as revistas escolares
conseguem levar aos pais. “Tem
coisa que acontece dentro da es-

cola que a gente só descobre nas
páginas dessas publicações.”

Os assuntos mais comuns das
publicações, além do cotidiano
da escola, são os eventos cultu-
rais, entrevistas com ex-alunos e
reportagens que tratam de edu-
cação e carreira – inclusive abor-
dando profissionais bem-sucedi-
dos e ex-alunos. A revista Labo-
ra, do Colégio Santo Américo,
tem seções dedicadas a esses as-
suntos e a temas como responsa-
bilidade social, vestibulares e for-
mação continuada.

As escolas também abrem es-
paço para relatos dos alunos, em
textos autorais. “Os pais gostam
de ler artigos dos filhos”, conta
Fátima Trindade, diretora adjun-
ta do Pio XII.

As escolas admitem que as
revistas também servem co-
mo estratégia de marketing,
já que, como a circulação é li-
vre, é fácil um exemplar cair
nas mãos de algum pai interes-
sado em matricular o filho.

“A revista é uma extensão
do colégio. Ela estreita os la-
ços da instituição com a comu-
nidade. E funciona como um
material palpável que mostra
a seriedade do nosso traba-
lho”, afirma Flávia Gouvêa,
do departamento de comuni-
cação do Colégio Vértice. A re-
vista Vértices é semestral e sur-
giu em 2008. Segundo a esco-
la, os professores costumam
colaborar com a produção
dos exemplares. O periódico
já publicou entrevistas exclu-
sivas com personalidades co-
mo Amyr Klink, Cesar Cielo e
José Mindlin.

VAZAMENTO

Jim Pautz, representante de
escritórios de admissões e aju-
da financeira da Universida-
de Harvard, estará em São
Paulo amanhã para divulgar
como é o processo seletivo e a
vida acadêmica da institui-
ção. A ideia do visitante é tirar
dúvidas e ajudar estudantes
brasileiros que desejam fazer
faculdade nos Estados Uni-
dos. O evento, gratuito, está
marcado para as 19 horas na

Fundação Rotary (Av. Higienó-
polis 996, 3.º andar). Pautz tam-
bém dará palestras no Rio de Ja-

neiro, no dia 12, e em Curitiba,
dia 16. Mais informações pelo si-
te drclas.harvard.edu/brazil.

EDUCAÇÃO
12 milhões

Escolas lançam revistas especializadas para pais e alunos

Federais de
Minas Gerais
formalizam
consórcio
Iniciativa de sete universidades públicas visa a
unificar atividades e gerir melhor os recursos

Representante
de Harvard
dá palestras
em SP, RJ e PR

● Nova megauniversidade

● Bolsa universidade
Programa dá bolsa a universi-
tários para atuar em escolas
da rede estadual de SP nos
fins de semana. Inscrição em
escoladafamilia.fde.sp.gov.br

CONTAGEM REGRESSIVA

de inscritos no Enem tiveram dados
pessoais expostos na internet

89 dias

ÂNGELA DALBEN
PROFESSORA DA UFMG
“Se existe um
sistema de ensino
público federal,
o ideal é que ele seja
pensado de forma
unitária.”

RENATA CAFARDO/AE

é o tempo que falta para o primeiro
dia de prova do Enem 2010

2.528
ALUNOS DA USP

SÃO VOLUNTÁRIOS
ESTE ANO NO

PROJETO

JOSÉ PATRICIO/AE

RENATO WEIL/EM/D.A PRESS – 11/09/2008

91 mil
Alunos presenciais e a distância

3,5 mil
Professores

260
Cursos de graduação

170
Mestrados e doutorados

}

● Pensamento único

Além de informar as
famílias, publicações
reforçam os laços e
ainda servem como
forma de marketing

Marcelo Portela
BELO HORIZONTE

Em uma iniciativa inédita, se-
te universidades federais ins-
taladas em Minas Gerais deci-
diram se unir em um consór-
cio para criar, pelo menos em
números, a maior instituição
de ensino superior do País. A
exemplo de empresas, que se
unem para otimizar o uso de
recursos e pessoal, sete fede-
rais firmaram um compromis-
so para a criação de uma me-
gauniversidade, cuja propos-
ta será formalizada amanhã.

Com o consórcio, a institui-
ção superaria a Universidade
de São Paulo (USP) em quanti-
dade de cursos de graduação e
alunos matriculados.

O primeiro passo para a cria-
ção da entidade foi dado na ca-
pital mineira, na semana pas-
sada. Os reitores das universi-
dades que funcionam em Alfe-
nas (Unifal), Itajubá (Unifei),
Juiz de Fora (UFJF), Lavras

(Ufla), Ouro Preto (Ufop), São
João del-Rei(UFSJ) e Viçosa
(UFV) assinaram um protocolo
de intenções, que será formaliza-
do em evento com o presidente
Luiz Inácio Lula da Silva e o minis-
tro da Educação, Fernando Ha-
ddad, na cidade de Divinópolis.

O modelo idealizado pelos rei-
tores, com inspiração em práti-
cas já adotadas em países como
os Estados Unidos e França, teve
seu primeiro esboço apresenta-
do a Haddad em Brasília no mês
passado.

Após a formalização, a próxi-
ma etapa será elaborar, até 15 de
outubro, um plano de desenvolvi-
mento integrado (PDI), que pas-
sará a ser adotado já a partir de
2011. As instituições envolvidas
estão localizadas a cerca de 200
quilômetros umas das outras e
têm nível semelhante nas avalia-
ções dos cursos de graduação e
pós-graduação.

Segundo o reitor da UFV, Luiz
Cláudio Costa, o projeto tem o
objetivo de unificar as atividades
de ensino, pesquisa e extensão
das universidades. “Haverá um
grande ganho para os estudantes
porque o aluno de uma universi-
dade poderá, por exemplo, cursar
disciplinas em outras unidades.
Poderemos oferecer muito mais
disciplinas eletivas”, afirmou.

Costa conta que, pela propos-
ta, as instituições poderão definir
gastos conjuntos e aproveitar
mais os recursos disponíveis pa-
ra investimentos em pesquisas

ou laboratórios, por exemplo. Is-
so porque, pelo projeto de unifi-
cação, alunos matriculados em
uma instituição poderão usar a
estrutura de outra. Os reitores
receberam a promessa de que
não haverá perda de repasses pa-
ra as unidades. “O que estamos
fazendo não é briga por verbas
adicionais. É a otimização dos re-
cursos”, afirma Costa.

Segundo a professora Ângela
Dalben, da Faculdade de Educa-
ção (FaE) da Universidade Fede-
ral de Minas Gerais (UFMG), a
iniciativa pode trazer grande ga-
nhos para alunos e instituições
porque “quando se une universi-
dades importantes, se potencia-
liza o que há de bom em cada
uma”. “Instituições públicas já
promovem fóruns onde traba-
lham juntas. Isso fortalece a ofer-
ta de ensino público”, salienta.

Para Ângela, um dos benefí-
cios do projeto será o aprimora-
mento do ensino, principalmen-
te de pós-graduação, já que o co-
nhecimento de mestres e douto-

res poderá ser partilhado.
A professora, contudo, acredi-

ta que é preciso “certa organiza-
ção” para que recursos, pessoal,
laboratórios e pesquisas sejam
usados da melhor forma.

Novo órgão. O reitor da UFSJ,
Helvécio Luiz Reis, ressalta que
o projeto preserva a independên-
cia administrativa das institui-
ções, que manterão reitores e
conselhos próprios. Para geren-
ciar o consórcio, segundo ele, de-
ve ser criado um conselho de rei-
tores, que ficará encarregado de
definir as iniciativas conjuntas.

“Poderemos criar grades curri-
culares complementares, sendo
que o aluno terá possibilidade de
fazer um semestre em uma uni-
versidade, e outro em outra. Po-
demos aproveitar o conhecimen-
to sem ter que seguir à risca os
programas umas das outras.”

Reis descarta a possibilidade
imediata de extinção de cursos
ou disciplinas por causa da cria-
ção do consórcio. Como vanta-

gens, ele cita que, com a união, a
megauniversidade terá grande
chance de entrar em rankings in-
ternacionais de instituições de
ensino superior, por causa do
grande número de mestres e dou-
tores que vai unir.

Vestibular. Uma questão que
ainda precisa ser definida, segun-

do Costa, é a forma de ingres-
so nas universidades. Ele con-
ta que não há mais tempo para
que isso seja alterado antes do
próximo processo seletivo,
mas conta que o uso do Exa-
me Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem) é uma possibilida-
de. “Os editais do próximo
vestibular já devem estar sen-
do publicados. Mas todos
usam o Enem de alguma ma-
neira”, lembra.

Embora ainda embrioná-
rio, o projeto já alimenta ex-
pectativas entre os alunos das
federais envolvidas. Estudan-
te do curso de Filosofia da
Ufop, Jorge Freitas avalia que
a iniciativa pode ser vantajosa
para os universitários, que te-
rão maior oferta de discipli-
nas á disposição.

“Isso (a união) aumenta
muito a possibilidade de cres-
cimento dos alunos. Só vai aju-
dar na formação dos estudan-
tes, porque a estrutura tende
a melhorar”, acredita.

Confiança. Silvia lê para conhecer rotina escolar de Nicholas

Modelo. Câmpus da Unifal, em Alfenas: instituições que se uniram têm nível semelhante de graduação e pós-graduação

Universidade. Ponto central do câmpus, em Cambridge, EUA

%HermesFileInfo:A-18:20100809:

A18 Vida SEGUNDA-FEIRA, 9 DE AGOSTO DE 2010 O ESTADO DE S. PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 9 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. A18.




