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R$ 3,3 bilhões

das 150 mil vagas do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial (Senai) são pagas; governo quer mais gratuidade

é o valor estimado de uma dívida que o Sistema S, que agrega o
Senais e outras instituições, deveria ao governo; o Sistema nega
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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
Felipe Oda / JORNAL DA TARDE

A temporada de estudos na
França proporcionou a Juliana Pacetta, de 20 anos, jornadas culturais diferenciadas,
comovisitasaoMuseudoLouvre, um dos maiores do mundo. No retorno ao Brasil, a estudante percebeu o quanto a
bagagem cultural ganhou importância nos vestibulares do
País, que transformaram o conhecimento de obras de artes
plásticas e filmes em conteúdos obrigatórios.
Juliana passou os últimos
diascomemorandoaconquistadoprimeirolugarnoprocessoseletivo do curso deDireito
da Fundação Getúlio Vargas
(FGV),emSãoPaulo.Nosúltimos 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, exigindo conhecimentos culturais que extrapolem o domínio das disciplinas tradicionais do ensino médio. Em geral, por meio de itens interdisciplinares,sãotestadosconhecimentos sobre música e artes plásticas, cênicas e audiovisuais – algo que uma jornada cultural pode transmitir
mais facilmente que uma aula
tradicional.
“Queremos alunos diferenciados, que deduzam, reflitam,contextualizem”,dizodiretor do vestibular da Faap,
JorgeMiguel. “A bagagemcultural pode indicar o potencial
doaluno.” Porlá, candidatos a
vagas em Administração, por
exemplo, deveriam conhecer
o filme Cidade do Silêncio
(2006).
O potencial de Juliana ren-

Enem também
passou a pedir um
olhar diferenciado
● 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 competências dos estudantes, deixando de lado cobranças de conteúdos sem relacioná-los com a realidade, 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 passou a ser dividida por áreas do
conhecimento. As novas denominações dessas áreas são Linguagens e Códigos, Matemática,
Ciências da Natureza e Ciências
Humanas.
Com esse movimento, o Enem,
que hoje se tornou um vestibular
unificado para muitas instituições 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 conteudista – que abre espaço para
análises de obras de arte, por
exemplo – já havia sido adotado
no vestibular da Fuvest. / F.O.

Diferencial. Juliana Pacetta, que passou em 1º lugar em Direito na FGV, visitou o Louvre
deu a ela uma bolsa integral de
um ano no ato da matrícula na
FGV, prêmio pelo destaque no
vestibular. “Com certeza, as experiências vividas no exterior e o
contatocomaculturaforam fundamentais”, diz.
Peso maior. Professor da Facul-

dadedeEducaçãodaUniversidade de São Paulo, Ocimar Munhoz Alavarse vê como positiva
a exigência do “saber cultural”
nos vestibulares. “No Brasil, há
uma tradição curricular muito
forteealgumasdisciplinaspassaram a ganhar mais peso.”
Alavarse ressalta, porém, que
o acesso à cultura não é universal e a avaliação da bagagem cultural pode ser um critério desigual em razão das diferenças socioeconômicas. “Mas o currículo (de uma avaliação) é sempre
arbitrário e depende dos critérios do avaliador.”
Ao exigir em sua prova a interpretação e a contextualização de
obras como Bicho, de Lygia
Clark, e Banhista Enxugando a

Perna Direita, de Renoir, a coordenadora do curso de Direito da
FGV, Adriana Ancona de Faria,
diz selecionar candidatos com a
formação ideal para a instituição. “É a capacidade analítica
queéavaliada,habilidadeque serácobradanocursoena vidaprofissional”, afirma.
Foi essa proposta que atraiu
Isabella Becker, 21 anos, aluna
de Direito da FGV. “O vestibular
indicouquebuscavamalunos flexíveis, com capacidades e habilidadesalémdoconteúdoaprendido em sala de aula”, lembra.
Coordenador de vestibular da
CásperLíbero,Roberto Chiachiricrê que a capital dá aoestudante a chance de uma “formação
universal”.VestibulandodaCásper, Eduardo Nattanael, 17 anos,
corre em busca disso. “Não consegui (passar no vestibular), mas
foi a primeira tentativa. Percebi
aimportância da bagagem cultural. Quem conhece é capaz de
aprofundarmaisnasquestõesrelacionadas a obras de arte, peças
de teatro e filmes.”

Prova de universidade estadual
tem propaganda do governo
Na Bahia, questão
do vestibular da
Universidade Estadual
de Santa Cruz trouxe
publicidade do Estado
Tiago Décimo / SALVADOR

O estudante Rainer Moraes,
de26anos, queprestavavesti-

bular para uma das 30 vagas do
curso de Ciências Contábeis da
Universidade Estadual de Santa
Cruz (Uesc), entre Ilhéus e Itabuna, no litoral sul da Bahia, levou um susto ao ver no primeiro
dos três dias de provas uma propaganda 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, asegunda da parte
discursivadaprovadelínguaportuguesa e literatura, aplicada em
16 de janeiro, causou controvérsia e o caso envolve até políticos
e o Ministério Público.
Aquestãoapresentaareprodução de um anúncio publicitário
do governo, publicado em pági-

decidirparticipar”,dizDirceMaria Ribeiro, de 18 anos, que vai se
matricular em um cursinho para
seprepararparaospróximosvestibulares. “Já que o cursinho oferece e será importante, não há
motivo para não aproveitar.”.

Obras de arte também costumam ser debatidas em sala
deaula.Geralmente,oconteúdoartísticoéabordadonasaulasdehistória,contaovestibulando Eduardo Nattanael, de
17 anos, aluno de um cursinho
paulistano. “É comum no material didático do cursinho,
principalmente nos de história,exercícioscomquadrosfamosos”, conta o estudante.
“Fica até mais fácil de compreender os eventos históricos”, revela.
Não são apenas os cursinhos que oferecem orientação cultural. Na Faap, a filmografia cobrada no vestibular é
exibida e discutida gratuitamente na instituição, antes
do exame. “Não há como cobrar o candidato sem oferecer
a oportunidade para que ele
tenhaacesso aoconteúdoexigido”, diz Jorge Miguel, diretor do processo seletivo da
Faap. / F.O.

ca, agora também é a cultura de
todos os baianos’”.
PresidentedaFundaçãoLiberdade e Cidadania e um dos líderes da oposição no Estado, José
Carlos Aleluia (DEM) diz que
vestibularesdeuniversidadesestaduais não podem servir de instrumento de propaganda do governo. “Espero que o Ministério
Público tome alguma providênciacontra esse abuso dogoverno
de Jaques Wagner (PT).”
Segundo a Secretaria de Educação da Bahia, cada universidade tem autonomia para definir o
formato e o conteúdo de seus
processosseletivos. A assessoria
doórgãoinformouque asecreta-

ria não tinha conhecimento
do uso da peça publicitária na
prova – e o secretário, Osvaldo Barreto Filho, não quis comentar o exame.
NaUesc,aGerênciadeSeleção e Orientação disse não ter
detectado irregularidade na
prova.Einformouqueaelaboração, a entrega, o recolhimento e a correção da prova
são responsabilidade da Consultec, empresa vencedora da
licitação. “Se eu tivesse elaborado a prova ou se tivesse tido
conhecimento anterior sobre
a pergunta, não colocaria”,
disse o reitor da Uesc, Antonio Bastos da Silva.

Cursinhos promovem
discussões sobre arte
JORNAL DA TARDE

Alguns cursos preparatórios para o vestibular oferecem debates
sobreobrasdeartesplásticas,peças de teatro e filmes em suas
grades curriculares – tudo isso
paraqueocandidatonãosejasurpreendido por cobranças desse
tipo nos exames.
Além de exibirem a filmografia obrigatória listada por algumas instituições de ensino superior, 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 ministrado.
“Acho que cabe a cada aluno

na dupla na revista Veja, na edição de 1.º de dezembro. Sob o
título “Mais baianos produzindo 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 perguntas, que reforçavam trechos
dodiscursodapropaganda.Aprimeira: “Explique o sentido do
verbo ‘pulsar’ em ‘Uma grande
mudança faz a cultura da Bahia
pulsar mais forte’”. A outra: “Faça um comentário sobre o duplo
sentido que a expressão ‘a cultura de todos os baianos’ produz
na frase ‘A cultura que o Brasil
inteiro admira, mais do que nun-

Habilidade. Isabella Becker

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 14 fev. 2011, Primeiro Caderno, p. A16.

Matrículas nas
universidades
ocorrem
nesta semana
Osaprovadosnosgrandesvestibulares paulistas e os selecionados para bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni) devem ficar
atentos para os prazos de matrícula que vencem nesta semana.
Os convocados na primeira
chamadadaFuvestdevemefetuar suas matrículas hoje e
amanhã nos locais e horários

indicadospeloManual doCandidato, que está disponível no site
fuvest.br.
No sábado, a Fuvest divulga a
lista de convocados para matrícula pela segunda chamada do
vestibular. As matrículas desses
novos alunos deve ocorrer na segunda-feira que vem, dia 21.
A Unicamp, que divulgou a segunda chamada do vestibular
2011 (comvest.unicamp.br) na
semanapassada,recebeoscalouros para o período de matrículas
na quarta-feira.
Os selecionados pela segunda
chamadadoProUni devemcomparecer às instituições até quinta-feira. A lista dos documentos
que devem ser levados está disponível no endereço siteprouni.
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Prova. Alunos fazem a
segunda fase da Fuvest
mec.gov.br.
A segunda chamada da Unesp
sai na quarta-feira. A universidadeconvocacandidatosatéadécima chamada, no dia 18 de abril.

APROVADOS

CALOUROS

PÓS-GRADUAÇÃO

Ministério divulga
3ª chamada do Sisu

Universidades previnem Unicid abre inscrições
trote violento com ações para 11 cursos novos

O Ministério da Educação
(MEC)divulgoualistadoscandidatos aprovados na terceira chamada pelo Sistema de Seleção
Unificada (Sisu). Os aprovados
deverão comparecer às instituições de ensino para as quais foram 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 matrícula. O Sisu oferece 83 mil vagas
em universidades estaduais e federais e institutos de educação
profissional.

A Unifesp criou um disque-trote
para coibir abusos durante a recepção aos calouros, que ocorre
de 28 de fevereiro a 4 de março
emSão Paulo, São José dos Campos, Guarulhose Diadema, e de 7
a 11 na Baixada Santista e em
Osasco. O 쏢 é (11) 5576-4244,
ramal 207. Haverá ações de trote
solidário, incluindo arrecadação
dealimentos elivros.JáaUniversidade São Judas Tadeu vai receber donativos para a população
afetada por deslizamentos no
Rio de Janeiro e para o Hospital
do Câncer de Barretos. Mais informações no site usjt.br.

A Universidade Cidade de
São Paulo (Unicid) está recebendo inscrições para 11 novos cursos de pós-graduação
lato sensu. Entre as opções,
háEmpreendedorismo eGestão Social, Direito Ambiental,
DireitodoTrabalhoeConcepções Atuais, Desenvolvimento e Sustentabilidade e tambémDireitoPenal.Os interessados devem se inscrever pelo endereço unicid.br ou no
Centro de Atendimento ao
Aluno (CAA). Mais informações pelo telefone: (11)
2178-1243.

