
CALOUROS PÓS-GRADUAÇÃO

Os aprovados nos grandes ves-
tibulares paulistas e os sele-
cionados para bolsas do Pro-
grama Universidade para To-
dos (ProUni) devem ficar
atentos para os prazos de ma-
trícula que vencem nesta se-
mana.

Os convocados na primeira
chamada da Fuvest devem efe-
tuar suas matrículas hoje e
amanhã nos locais e horários

indicados pelo Manual do Candi-
dato, que está disponível no site
fuvest.br.

No sábado, a Fuvest divulga a
lista de convocados para matrí-
cula pela segunda chamada do
vestibular. As matrículas desses
novos alunos deve ocorrer na se-
gunda-feira que vem, dia 21.

A Unicamp, que divulgou a se-
gunda chamada do vestibular
2011 (comvest.unicamp.br) na
semana passada, recebe os calou-
ros para o período de matrículas
na quarta-feira.

Os selecionados pela segunda
chamada do ProUni devem com-
parecer às instituições até quin-
ta-feira. A lista dos documentos
que devem ser levados está dis-
ponível no endereço siteprouni.

mec.gov.br.
A segunda chamada da Unesp

sai na quarta-feira. A universida-
de convoca candidatos até a déci-
ma chamada, no dia 18 de abril.

Cursinhos promovem
discussões sobre arte

APROVADOS

Tiago Décimo / SALVADOR

O estudante Rainer Moraes,
de 26 anos, que prestava vesti-

bular para uma das 30 vagas do
curso de Ciências Contábeis da
Universidade Estadual de Santa
Cruz (Uesc), entre Ilhéus e Ita-
buna, no litoral sul da Bahia, le-
vou um susto ao ver no primeiro
dos três dias de provas uma pro-
paganda do governo do Estado
ilustrando uma das questões.

“Pensei: se o vestibular já vem
querendo ‘doutrinar’ os alunos,
imagina como é dentro (da uni-

versidade)?”, lembra. “Não cabe
apologia em uma prova para
uma instituição pública.”

A pergunta, a segunda da parte
discursiva da prova de língua por-
tuguesa e literatura, aplicada em
16 de janeiro, causou controvér-
sia e o caso envolve até políticos
e o Ministério Público.

A questão apresenta a reprodu-
ção de um anúncio publicitário
do governo, publicado em pági-

na dupla na revista Veja, na edi-
ção de 1.º de dezembro. Sob o
título “Mais baianos produzin-
do a cultura / Mais cultura para
todos os baianos”, o texto elogia
a administração dos projetos de
cultura do governo do Estado.

A prova apresentava duas per-
guntas, que reforçavam trechos
do discurso da propaganda. A pri-
meira: “Explique o sentido do
verbo ‘pulsar’ em ‘Uma grande
mudança faz a cultura da Bahia
pulsar mais forte’”. A outra: “Fa-
ça um comentário sobre o duplo
sentido que a expressão ‘a cultu-
ra de todos os baianos’ produz
na frase ‘A cultura que o Brasil
inteiro admira, mais do que nun-

ca, agora também é a cultura de
todos os baianos’”.

Presidente da Fundação Liber-
dade e Cidadania e um dos líde-
res da oposição no Estado, José
Carlos Aleluia (DEM) diz que
vestibulares de universidades es-
taduais não podem servir de ins-
trumento de propaganda do go-
verno. “Espero que o Ministério
Público tome alguma providên-
cia contra esse abuso do governo
de Jaques Wagner (PT).”

Segundo a Secretaria de Edu-
cação da Bahia, cada universida-
de tem autonomia para definir o
formato e o conteúdo de seus
processos seletivos. A assessoria
do órgão informou que a secreta-

ria não tinha conhecimento
do uso da peça publicitária na
prova – e o secretário, Osval-
do Barreto Filho, não quis co-
mentar o exame.

Na Uesc, a Gerência de Sele-
ção e Orientação disse não ter
detectado irregularidade na
prova. E informou que a elabo-
ração, a entrega, o recolhi-
mento e a correção da prova
são responsabilidade da Con-
sultec, empresa vencedora da
licitação. “Se eu tivesse elabo-
rado a prova ou se tivesse tido
conhecimento anterior sobre
a pergunta, não colocaria”,
disse o reitor da Uesc, Anto-
nio Bastos da Silva.

Matrículas nas
universidades
ocorrem
nesta semana

ENSINO TÉCNICO

● Ao reformular o Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem), em
2009, o Ministério da Educação
(MEC) lançou como proposta às
instituições de ensino superior –
inicialmente, apenas às federais
– foco nas habilidades e nas com-
petências dos estudantes, deixan-
do de lado cobranças de conteú-
dos sem relacioná-los com a rea-
lidade, problema que ocorria em
alguns processos seletivos.

Dessa forma, a prova do Enem
deixou de ser estruturada por
disciplinas tradicionais (como

física, história e biologia) e pas-
sou a ser dividida por áreas do
conhecimento. As novas denomi-
nações dessas áreas são Lingua-
gens e Códigos, Matemática,
Ciências da Natureza e Ciências
Humanas.

Com esse movimento, o Enem,
que hoje se tornou um vestibular
unificado para muitas institui-
ções públicas em todo o País,
tem a expectativa de enxugar os
currículos de escolas de ensino
médio ou pelo menos adaptá-los
à proposta.

Anos antes da reformulação
do Enem, esse perfil menos con-
teudista – que abre espaço para
análises de obras de arte, por
exemplo – já havia sido adotado
no vestibular da Fuvest. / F.O.

Ministério divulga
3ª chamada do Sisu

Unicid abre inscrições
para 11 cursos novos

EDUCAÇÃO
50%

Universidades previnem
trote violento com ações
A Unifesp criou um disque-trote
para coibir abusos durante a re-
cepção aos calouros, que ocorre
de 28 de fevereiro a 4 de março
em São Paulo, São José dos Cam-
pos, Guarulhos e Diadema, e de 7
a 11 na Baixada Santista e em
Osasco. O � é (11) 5576-4244,
ramal 207. Haverá ações de trote
solidário, incluindo arrecadação
de alimentos e livros. Já a Univer-
sidade São Judas Tadeu vai rece-
ber donativos para a população
afetada por deslizamentos no
Rio de Janeiro e para o Hospital
do Câncer de Barretos. Mais in-
formações no site usjt.br.

A Universidade Cidade de
São Paulo (Unicid) está rece-
bendo inscrições para 11 no-
vos cursos de pós-graduação
lato sensu. Entre as opções,
há Empreendedorismo e Ges-
tão Social, Direito Ambiental,
Direito do Trabalho e Concep-
ções Atuais, Desenvolvimen-
to e Sustentabilidade e tam-
bém Direito Penal. Os interes-
sados devem se inscrever pe-
lo endereço unicid.br ou no
Centro de Atendimento ao
Aluno (CAA). Mais informa-
ções pelo telefone: (11)
2178-1243.

O Ministério da Educação
(MEC) divulgou a lista dos candi-
datos aprovados na terceira cha-
mada pelo Sistema de Seleção
Unificada (Sisu). Os aprovados
deverão comparecer às institui-
ções de ensino para as quais fo-
ram selecionados nos dias 15 e 16
fevereiro para fazer a matrícula.
Os estudantes devem verificar o
horário de funcionamento das
instituições e a documentação
necessária para realizar a matrí-
cula. O Sisu oferece 83 mil vagas
em universidades estaduais e fe-
derais e institutos de educação
profissional.

das 150 mil vagas do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) são pagas; governo quer mais gratuidade
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Bagagem cultural
é mais cobrada
nos vestibulares
Conhecimento de artes plásticas, cênicas e audiovisuais ganha
peso em exames de faculdades particulares da capital paulista

Prova de universidade estadual
tem propaganda do governo

Felipe Oda / JORNAL DA TARDE

A temporada de estudos na
França proporcionou a Julia-
na Pacetta, de 20 anos, jorna-
das culturais diferenciadas,
como visitas ao Museu doLou-
vre, um dos maiores do mun-
do. No retorno ao Brasil, a es-
tudante percebeu o quanto a
bagagem cultural ganhou im-
portância nos vestibulares do
País, que transformaram o co-
nhecimento de obras de artes
plásticas e filmes em conteú-
dos obrigatórios.

Juliana passou os últimos
dias comemorando a conquis-
ta do primeiro lugar no proces-
so seletivo do curso de Direito
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV), em São Paulo. Nos últi-
mos quatro meses, além da
FGV, “questões culturais”
também foram cobradas de
vestibulandos da Fundação
Cásper Líbero e da Fundação
Armando Alvares Penteado
(Faap), por exemplo.

A ideia é testar a visão de
mundo dos candidatos, exi-
gindo conhecimentos cultu-
rais que extrapolem o domí-
nio das disciplinas tradicio-
nais do ensino médio. Em ge-
ral, por meio de itens interdis-
ciplinares,são testados conhe-
cimentos sobre música e ar-
tes plásticas, cênicas e audio-
visuais – algo que uma jorna-
da cultural pode transmitir
mais facilmente que uma aula
tradicional.

“Queremos alunos diferen-
ciados, que deduzam, refli-
tam, contextualizem”, diz o di-
retor do vestibular da Faap,
Jorge Miguel. “A bagagem cul-
tural pode indicar o potencial
do aluno.” Por lá, candidatos a
vagas em Administração, por
exemplo, deveriam conhecer
o filme Cidade do Silêncio
(2006).

O potencial de Juliana ren-

deu a ela uma bolsa integral de
um ano no ato da matrícula na
FGV, prêmio pelo destaque no
vestibular. “Com certeza, as ex-
periências vividas no exterior e o
contato com a cultura foram fun-
damentais”, diz.

Peso maior. Professor da Facul-
dade de Educação da Universida-
de de São Paulo, Ocimar Mu-
nhoz Alavarse vê como positiva
a exigência do “saber cultural”
nos vestibulares. “No Brasil, há
uma tradição curricular muito
forte e algumas disciplinas passa-
ram a ganhar mais peso.”

Alavarse ressalta, porém, que
o acesso à cultura não é univer-
sal e a avaliação da bagagem cul-
tural pode ser um critério desi-
gual em razão das diferenças so-
cioeconômicas. “Mas o currícu-
lo (de uma avaliação) é sempre
arbitrário e depende dos crité-
rios do avaliador.”

Ao exigir em sua prova a inter-
pretação e a contextualização de
obras como Bicho, de Lygia
Clark, e Banhista Enxugando a

Perna Direita, de Renoir, a coor-
denadora do curso de Direito da
FGV, Adriana Ancona de Faria,
diz selecionar candidatos com a
formação ideal para a institui-
ção. “É a capacidade analítica
que é avaliada, habilidade que se-
rá cobrada no curso e na vida pro-
fissional”, afirma.

Foi essa proposta que atraiu
Isabella Becker, 21 anos, aluna
de Direito da FGV. “O vestibular
indicou que buscavam alunos fle-
xíveis, com capacidades e habili-
dades além do conteúdo aprendi-
do em sala de aula”, lembra.

Coordenador de vestibular da
Cásper Líbero, Roberto Chiachi-
ri crê que a capital dá ao estudan-
te a chance de uma “formação
universal”. Vestibulando da Cás-
per, Eduardo Nattanael, 17 anos,
corre em busca disso. “Não con-
segui (passar no vestibular), mas
foi a primeira tentativa. Percebi
a importância da bagagem cultu-
ral. Quem conhece é capaz de
aprofundar mais nas questões re-
lacionadas a obras de arte, peças
de teatro e filmes.”

DISCUSSÃO

Enem também
passou a pedir um
olhar diferenciado

JOSE PATRICIO/AE

R$ 3,3 bilhões
é o valor estimado de uma dívida que o Sistema S, que agrega o
Senais e outras instituições, deveria ao governo; o Sistema nega

Na Bahia, questão
do vestibular da
Universidade Estadual
de Santa Cruz trouxe
publicidade do Estado

}

Diferencial. Juliana Pacetta, que passou em 1º lugar em Direito na FGV, visitou o Louvre
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Alguns cursos preparatórios pa-
ra o vestibular oferecem debates
sobre obras de artes plásticas, pe-
ças de teatro e filmes em suas
grades curriculares – tudo isso
paraque o candidato não seja sur-
preendido por cobranças desse
tipo nos exames.

Além de exibirem a filmogra-
fia obrigatória listada por algu-
mas instituições de ensino supe-
rior, professores de cursinhos
também promovem discussões
sobre as películas. As aulas são
complementares e, na maioria
das vezes, fora do horário em
que o conteúdo tradicional é mi-
nistrado.

“Acho que cabe a cada aluno

decidir participar”, diz Dirce Ma-
ria Ribeiro, de 18 anos, que vai se
matricular em um cursinho para
se preparar para os próximos ves-
tibulares. “Já que o cursinho ofe-
rece e será importante, não há
motivo para não aproveitar.”.

Obras de arte também cos-
tumam ser debatidas em sala
de aula. Geralmente, o conteú-
do artístico é abordado nas au-
las de história, conta o vestibu-
lando Eduardo Nattanael, de
17 anos, aluno de um cursinho
paulistano. “É comum no ma-
terial didático do cursinho,
principalmente nos de histó-
ria, exercícios com quadros fa-
mosos”, conta o estudante.
“Fica até mais fácil de com-
preender os eventos históri-
cos”, revela.

Não são apenas os cursi-
nhos que oferecem orienta-
ção cultural. Na Faap, a filmo-
grafia cobrada no vestibular é
exibida e discutida gratuita-
mente na instituição, antes
do exame. “Não há como co-
brar o candidato sem oferecer
a oportunidade para que ele
tenha acesso ao conteúdo exi-
gido”, diz Jorge Miguel, dire-
tor do processo seletivo da
Faap. / F.O.

Prova. Alunos fazem a
segunda fase da Fuvest

Habilidade. Isabella Becker
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