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EVENTO
Congresso de iniciação
científica reúne 3 mil
A 10.ª edição do Congresso
Nacional de Iniciação
Científica, o Conic-Se-
mesp, terá a partici-
pação de alunos de
18 Estados, além do
Distrito Federal. O
evento, criado pelo
Sindicato das Entidades
Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp),

acontece nos dias 19 e 20, no
Instituto Presbiteriano Macken-
zie, em São Paulo. Ao todo, 210

instituições públicas e parti-
culares de ensino superior
serão representadas. Partici-
pam do evento 2.041 alunos
pesquisadores de graduação,
orientados por 938 professo-
res, mestres ou doutores. O
congresso, que objetiva iden-
tificar talentos, terá projetos
de ciências biológicas e saú-
de, ciências exatas e da terra,
ciências humanas e sociais,
ciências sociais aplicadas,
engenharias e tecnologias.
Mais informações: se-
mesp1.tempsite.ws/portal.
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As três universidades esta-
duais, USP, Unesp e Uni-
camp, contam com presença
cada vez maior de alunos do
exterior nos cursos de gradua-
ção e agora fixaram metas pa-
ra estimular o intercâmbio.

Elas apoiam programas de
ampliação da mobilidade de
graduandos e, em alguns ca-
sos, também pós-graduan-
dos, com base na ideia de que
a presença estrangeira aumen-
ta a credibilidade com a comu-
nidade científica internacio-
nal. Além disso, acreditam
que o fluxo desses alunos
atrai investimentos e parce-
rias para pesquisas em áreas
como saúde e tecnologia.

Naopinião dos coordenado-

res de Relações Internacionais
(RI) das universidades – os pro-
fessores Adnei Melges Andrade
(USP), Leandro Tessler (Uni-
camp) e José Celso Freire Júnior
(Unesp) –, o aluno de graduação
precisa se formar para além das
fronteiras nacionais. A troca de
experiências e culturas, suge-
rem, agrega conhecimento e aju-
da a identificar hábitos de consu-
mo que as empresas brasileiras
pretendem focar futuramente.

Hoje, quase 2 mil dos 80 mil
graduandos da USP fazem parte
de sua formação no exterior. A
meta da instituição é quadrupli-
car esse número até 2015. A “im-
portação” de estrangeiros deve
seguir no mesmo ritmo.

Para isso, em até dois anos, a
USP espera iniciar as operações
de um centro de difusão interna-
cional na Cidade Universitária –
um prédio novo deve ser erguido
perto da Faculdade de Econo-
mia e Administração. Lá, funcio-
nará o escritório de RI da USP,
que servirá de ponto de acolhida
para estrangeiros. Terá salas pa-
ra cursos de idiomas e um auditó-

rio para eventos internacionais.
Outra medida prevista é a com-
pra de um edifício para alojar ex-
clusivamente estudantes e pro-
fessores visitantes.

A Unicamp também quer ex-
pandir o intercâmbio. Anual-
mente, envia 1,7 mil graduan-
dos (10% do total) para estudar
fora. Até 2013, a ideia é ampliar
em 30% o total de vagas da gra-
duação preenchidas por estran-
geiros – em geral, a quantidade
de estudantes que estuda no ex-
terior é a mesma que a universi-

dade acolhe. Para a ampliação,
a Unicamp definiu como priori-
dade a implementação de cur-
sos bilíngues português/inglês e
de moradia estudantil.

A Unesp, que tem 34,5 mil alu-
nos de graduação, quer aumen-
tar de 10% para 20% a interna-
cionalização. No curto prazo, a
ideia é dobrar o número de bol-
sistas com experiência no exte-
rior, de 400 para 800 ao ano.

Experiência. Vinculada à Uni-
versidade de Copenhague, a di-

namarquesa Stina Helweg-Jen-
sen, de 20 anos, está entre os
quase 200 estrangeiros recebi-
dos pela Unicamp neste semes-
tre. Ela, que ainda tropeça na
língua portuguesa, diz ter atra-
vessado o Atlântico para estu-
dar a música popular brasileira.
“Gosto do coco, do maracatu,
dos ritmos tradicionais com in-
fluência africana”, afirma.

O mexicano Sergio de Leo Sa-
las, que estuda Psicologia So-
cial, interessou-se pelo País len-
do obras do educador Paulo

Freire. Daí para aprender por-
tuguês e se mudar foi um pas-
so. “O Brasil exerce um pa-
pel importante para a Améri-
ca Latina”, diz.

Para o argentino Pablo Eze-
quiel Alustiza, natural de San-
ta Fé, no centro-leste do
país, as rixas com seu país
não vão além do futebol. A
importância econômica, polí-
tica, territorial e cultural bra-
sileira é, na opinião do estu-
dante de economia, reconhe-
cida pelos vizinhos.

AUSÊNCIA

UFF mantém vagas
para quem fez Enem

“Podendo resolver 99,9%
dos casos, não haveria
razão para anulação de

um exame dessa
magnitude.”

EDUCAÇÃO
19,4%

Abertas
inscrições para
projeto de
alfabetização
A Secretaria de Estado da Edu-
cação de São Paulo abriu as
inscrições para o Projeto Bol-
sa Alfabetização 2011. Para
ser aluno pesquisador, o uni-
versitário deve estar matricu-
lado no curso presencial de

Letras ou Pedagogia, a partir do
2.º semestre, em universidade
conveniada ao programa. O va-

lor da bolsa-auxílio será de R$
700. Mais informações no site
escolapublica.fde.sp.gov.br.

Vestibular
da Unesp
tem 8,9% de
abstenção
Índice cresceu 2,3 pontos em relação a
2009; segundo professores, questões de
química e inglês apresentaram problemas

Universidades paulistas
se abrem para o mundo

● Para Leandro Tessler, coor-
denador de Relações Interna-
cionais da Unicamp, a interna-
cionalização é “caminho sem
volta”. Segundo ele, as propos-
tas curriculares devem propor-
cionar aos alunos uma visão
ampla, já que, em ciência, “na-
da é feito por uma só pessoa”.
“Para validar um estudo, o
cientista está sujeito a avalia-
ções internacionais.” / I.B.

foi a abstenção da Unesp em Registro
(SP), maior taxa do vestibular.
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FREQUÊNCIA

MINISTRO DA EDUCAÇÃO,

SOBRE O ENEM 2010

3,9%

Globalização
das instituições
é inevitável
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dos inscritos de Campo Grande (MS) não comparece-
ram. É a menor abstenção entre 34 cidades.

}

Intercâmbio. Estrangeiros, como a dinamarquesa Stina (esq.), estudam na Unicamp

Multidão. Candidatos entram no prédio da Uninove da Barra Funda, na zona oeste da capital, para fazer a prova da Unesp

RIO

A Universidade Federal Flumi-
nense (UFF) manterá 20% das
vagas da graduação reservadas
para candidatos que fizeram o
Enem, apesar das disputas judi-
ciais que põem em dúvida a vali-
dade da prova. A primeira etapa
do vestibular da UFF foi realiza-
da ontem em quatro Estados e
no Distrito Federal. “Acredita-
mos em um sistema federal que
tem o Enem como um mecanis-
mo de ingresso democrático (à

universidade)”, disse o pró-rei-
tor de assuntos acadêmicos,
Sidney Mello. Por meio do ves-
tibular, serão selecionados
6.273 candidatos. As outras
1.541 vagas serão preenchidas
por meio do Sistema de Sele-
ção Unificado (Sisu).

Hoje ocorre o vestibular da
Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ). Neste ano,
60% das vagas serão preenchi-
das por meio do Sisu, das
quais 20% pelo sistema de co-
tas. / GLAUBER GONÇALVES

Fernando Haddad

Apoio.
Crianças
durante
aula em
colégio
estadual,
no Parque
Edu Chaves

A primeira fase do vestibular
da Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp), que oferece
6.484 vagas, ocorreu ontem
com taxa de abstenção de
8,9% – superior à de 2009, de
6,6%, ano em que a prova pas-
sou a ser realizado em duas fa-
ses, a primeira de caráter eli-
minatório e com 90 questões
de conhecimentos gerais.

Antes, a prova da Unesp
acontecia em três dias conse-
cutivos, com prova de conhe-
cimentos gerais, conhecimen-
tos específicos e exame de lín-
gua portuguesa e redação.

Na capital, 8,4% dos 15.648
inscritos não compareceram.
O exame foi realizado em 34
cidades – 30 no Estado de São
Paulo. Ao todo, 73.189 pessoas
fizeram a prova. Neste ano, a
Unesp oferece vagas em 155
opções de cursos.

O gabarito e a prova foram
divulgados logo após o encer-
ramento, no site da Vunesp
(vunesp.com.br). O resulta-
do deve ser anunciado em 3 de
dezembro. A segunda fase da
Unesp será realizada em 19 e
20 de dezembro.

Erros. Professores e coordena-
dores de cursinhos viram proble-
mas em algumas questões. Se-
gundo Sérgio Bignardi, do Obje-
tivo, a questão 71 de química tem
duas respostas possíveis. “Isso
se o aluno assumir que a ilustra-
ção do carbono pentavalente é
verdadeira, porque não existem
carbonos assim.”

Para o professor de inglês
Wellington Pimentel, também
do Objetivo, a questão 30, sobre
um projeto de lei para casamen-
tos gays, não tem resposta por-
que o texto foi atualizado sem
atualizar as alternativas.

Nicolau Marmo, coordenador
geral do Anglo, considerou a par-
te de matemática, física e quími-
ca mais fácil que a do ano passa-
do. “Já biologia teve dificuldade
média, mas com questões muito
bem elaboradas.” Entre as ques-
tões de humanidades, as de histó-
ria geral foram as únicas que ofe-
receram um pouco mais de difi-
culdade, disse, mas “sem ne-
nhum tema mais complexo.”

Professores apontam erro
também na questão 29, de gramá-
tica. Segundo eles, o enunciado é
vago. “A questão fala de verbos

‘relativos ao passado’. Como es-
se conceito é muito amplo, a
questão fica com duas respostas
possíveis”, diz Tadeu Okubaro,
do Etapa.

O professor José Carlos de
Moura, supervisor de História
do Anglo, afirma que a questão
53, sobre a produção do café no
País, traz um problema na cons-
trução de frase. A alternativa cor-
reta, letra “C”, dá a entender que
era usado, na época, capital ex-
terno. “O que não aconteceu. So-
mente o mercado era externo.”

Trabalho. Para os alunos, a pro-
va de ontem estava bastante tra-
balhosa. Concorrendo a uma va-
ga para o curso de Psicologia pe-
lo segundo ano consecutivo, Die-
go Santos Palma de 18 anos, de
São Vicente, litoral paulista, con-

siderou a parte de humanidades
mais complicada. “Eram ques-
tões muito específicas de litera-
tura e atualidades. Já as questões
de física, por exemplo, foram
mais básicas, mais fácil que no
ano passado”, disse.

Em Campinas, os candidatos
também consideraram o exame
cansativo. “Os enunciados eram
bem extensos e a prova estava
complexa e exigia uma boa inter-
pretação”, afirmou o estudante
Marlon Fornazieri, de 17 anos.

“Nunca tinha visto uma prova
da Unesp com tanto texto”, criti-
cou Mariana Vidal, de 19 anos.
“Era muito longa, mas não esta-
va muito difícil.” Ela tem de acer-
tar 75 das 90 questões. / MARIANA

MANDELLI, FELIPE MORTARA,

REJANE LIMA, TATIANA FÁVARO e

JOSÉ MARIA TOMAZELA

USP, Unicamp e Unesp
reforçam iniciativas
de internacionalização;
intercâmbio aumenta
a credibilidade
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