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Universidades
de SP divulgam
datas de provas
Calendário unificado vai impedir que exames
de vestibular sejam realizados no mesmo dia
Estadão.Edu

As principais universidades
do Estado de São Paulo divulgaram ontem as datas de seus
vestibulares. A primeira fase
da Fuvest, que seleciona alu-

nos para a Universidade de
São Paulo (USP), será em 27
de novembro. As primeiras
etapas da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e da Universidade de Campinas
(Unicamp) estão marcadas,

Vida A17

CALENDÁRIO
●

Fuvest

●

Unesp

●

Unicamp

●

Unifesp

1/8 – Divulgação do Manual
do Candidato
26/8 a 9/9 – Período de inscrições
9 a 14/10 – Provas de habilidades específicas antecipadas das
carreiras de Música (câmpus de
São Paulo) e Artes Visuais
27/11 – Prova da 1.ª fase
8 a 10/1/2012 – Provas da 2.ª
fase

6/11 – Prova da 1.ª fase
5 a 16/12 – Provas de habilidades para os cursos da capital
(Arte-Teatro, Artes Visuais e
Música) e de Bauru (Arquitetura e Urbanismo, Design e Educação Artística), apenas para os
candidatos convocados para
a 2.ª fase
18 e 19/12 – Provas da 2.ª
fase

22/8 a 23/9 – Período de inscrições
13/11 – Prova da 1.ª fase
15 a 17/1/2012 – Provas da
2.ª fase
23 a 26/1/2012 – Provas de
habilidades específicas
6/2/2012 – Divulgação da 1.ª
chamada de aprovados
9/2/2012 – Matrícula dos convocados

15 e 16/12 – Provas da 1.ª fase

20/11 – Prova
15/12 – Divulgação da 1.ª chamada de aprovados

respectivamente, para os dias
6 e 13 de novembro.
Nesteano,ocalendárioéunificado para evitar a sobreposição
de datas, isto é, que os vestibulares não caiam nos mesmos dias
nem coincidam com as provas

do Enem (Exame Nacional do
Ensino Médio).
Apesar de a data do Enem ainda não ter sido divulgada, o acerto do calendário foi feito pelo
grupo de universidades com o
Inep(InstitutoNacionaldeEstu-

dos e Pesquisas Educacionais),
autarquia do Ministério da Educação responsável pelo exame.
Segundo o órgão, a data do
Enem será divulgada em breve,
por meio de edital.
Além das universidades esta-

duais, também divulgaram o calendário acadêmico a Universidade Federal de São Paulo
(Unifesp),oInstitutoTecnológico de Aeronáutica (ITA) e a Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo e de Campinas.

●

ITA

1/8 a 15/9 – Período de inscrições
13 a 16/12 – Provas
●

PUC-SP

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 27 abr. 2011, Primeiro Caderno, p. A17.

Dilma quer enviar
75 mil estudantes
para o exterior
● A presidente Dilma Rousseff

disse ontem que o governo federal pretende conceder 75 mil bolsas de estudo no exterior para
estudantes brasileiros.
Em pronunciamento na reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
(CDES), Dilma disse que a preo-

cupação do governo é melhorar
a capacitação dos trabalhadores.
Na cerimônia, a presidente
anunciou o lançamento, nos próximos dias, do Programa Nacional de Ensino Técnico e Capacitação Profissional. “O governo, dentro de uma grande preocupação,
não apenas com a capacitação
profissional e o ensino médio profissionalizante, está preocupado
em formar estudantes que serão
os nossos futuros cientistas.”
Dilma acrescentou que o Brasil deve usar a estratégia já utili-

zada por outros países, de enviar
estudantes ao exterior.
A ideia, explicou a presidente,
é lançar, até o ano de 2014, 75
mil bolsas de estudo para financiar esses estudantes brasileiros
no exterior, particularmente os
que atuam na área de ciências
exatas. “Acredito que o setor privado pode comparecer com uma
ajuda que nos permita chegar a
100 mil bolsas em 2014. É o desafio que chamo a cada um aqui
presente”, pediu Dilma. / TÂNIA
MONTEIRO

MARCIO FERNANDES/AE-20/1/2011

Lei. Casas em encosta no litoral de SP; legislação atual impede construção em área íngreme

A uma semana da votação, texto
de novo Código segue indefinido
Governo marca data
para Congresso votar
proposta, mas relator
ainda não apresentou
documento final
Marta Salomon / BRASÍLIA

A uma semana no início da votação na Câmara da reforma
do Código Florestal, o deputado Aldo Rebelo (PC do B-SP)
ainda não apresentou o texto
que levará aos colegas. “Eu
não sei ainda o que vou propor. Estamos fazendo o vestido de noiva, não estamos comprando feito”, insistiu o relator da reforma do Código Florestal, que já aceitou mudar
parte do relatório aprovado
no ano passado em comissão
especial da Câmara.
Reuniãoontemnogabinetedo
presidente da Câmara, Marco
Maia (PT-RS),com apresençade
quatro ministros, terminou aos
gritos. Foi quando o líder do PT,
Paulo Teixeira (SP), disse que
não votaria nenhum texto que
não fosse tornado público com
antecedência. Com isso, a votação, marcada para o dia 3, teria de
ser adiada em uma semana. “Ele
não quer votar o Código Florestal”, reagiu o relator logo depois.
A reunião terminou no início
da noite de ontem com uma lista
de vários pontos de consenso e
uma grande incerteza – sobre a
dispensa da obrigação de manter a vegetação nativa nas áreas

até4módulosfiscaisnaspropriedades rurais.
O deputado Aldo Rebelo esquivou-sededizerse levaráaplenário a proposta de liberar produtores rurais de recuperar a vegetação nativa nas parcelas até 4
módulos fiscais, medida que varia de 20 a 400 hectares, dependendo do município. Ao Estado,
na semana passada, ele disse que
o resultado sairia de disputa de
votos em plenário.
Esse é o principal ponto de divergência entre o relator e o governo, segundo levantamento
discutido ontem na reunião. O
levantamentofoilevadoà Câmara pelo ministro Luiz Sérgio, das
Relações Institucionais.
Levantamentos informais no
Congresso indicam uma votação apertada.
O resumo apresentado por
Luiz Sérgio também menciona
que o governo aceitou a proposta do deputado que permite a recomposição da reserva legal da
propriedadecomespéciesexóticas em até metade da área de vegetaçãonativadesmatada.Econsidera ponto de acordo o prazo
● A voz dos cientistas

7%

é quanto as Áreas de Proteção
Permanente, juntas, representam
da extensão das propriedades
rurais do País, segundo estudo
da Sociedade Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC)

de um ano para os proprietários
rurais aderirem ao programa de
regularização ambiental dos
imóveis. Quem desmatou de
acordo com a legislação da época não será considerado ilegal.
“Otextonãoseránemambientalista nem ruralista, será um
compromisso com a produção e
a preservação ambiental”, limitou-se a dizer Rebelo, mantendo
indefinida a posição que levará
ao plenário.
O líder do governo na Câmara, Cândido Vaccarezza (SP),
reafirmou ontem que o governo
fechouposição afavorda exigência de reserva legal entre 20% e
80% em todas as propriedades
rurais do País. Mas evitou falar
sobreapossibilidadedevetoscasoapropostadeRebelosejaaprovada em plenário e confirmada
pelo Senado: “É cedo para falar
emveto, mas o governo tem uma
posição fechada.”
Na campanha. Em outubro de

2010,duranteacampanhaeleitoral, a então candidatada à presidência Dilma Rousseff se comprometeu, emcarta, avetar algumas possíveis mudanças no Código Florestal.
“Expresso meu acordo com o
veto a propostas que reduzam as
áreasde reservalegalede preservação permanente, embora seja
necessário inovar em relação à
legislação em vigor”, escreveu a
candidata, quando buscava
apoio dos que votaram em Marina Silva, do PV, no primeiro turno ao Planalto.

