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Estudantes, docentes e pesqui-
sadores-doutores de todo o
País podem se inscrever, até 13
de setembro, nos Prêmios San-
tander Universidades 2011.
As premiações abran-
gem as áreas de em-
preendedorismo;
ciência e inovação;
universidade solidá-
ria e guia do estu-
dante. Os interessa-
dos devem acessar o
site www.santanderu-
niversidades.com.br/pre-
mios para ler o regulamento e
se inscrever. Ao todo, os inscri-
tos concorrem a R$1 milhão em
prêmios e bolsas de estudos in-
ternacionais. Todos podem fa-
zer um curso on-line da institui-
ção americana Babson College.

A Rede Interamericana de Aca-
demias de Ciências (Ianas) e as
Academias Nacionais dos Esta-
dos Unidos estão oferecendo

uma bolsa a cientistas e enge-
nheiros. O objetivo é

passar dois meses em
laboratórios de pon-

ta dos Estados Uni-
dos, fortalecendo
assim a coopera-

ção entre pesquisa-
dores e instituições

americanas. No total,
são 20 bolsas – cada país

da América Latina e Caribe
pode indicar até cinco pessoas.
As inscrições vão até 15 de agos-
to e a preferência será dada aos
pesquisadores em início de car-
reira. Mais informações: www.
abc.org.br.

A Escola de Artes, Ciência e
Humanidades (EACH), mais
conhecida como USP Leste,
dá início à 4.ª edição da sua
feira do livro a partir de quar-
ta-feira. Com 57 editoras nes-
te ano, o evento é aberto ao
público e vai oferecer obras
literárias com 50% de descon-
to no mínimo. Além de obras
de diversos gêneros, a feira
vai contar com shows, exposi-
ções, declamação de poemas,
workshops e palestras. O
evento termina no sábado, às
13h. Nos outros dias, funcio-
nará das 8h às 22h. A USP Les-
te fica na Avenida Arlindo
Béttio, 1000, em Ermelino
Matarazzo. Mais informa-
ções: www.wix.com./feirado-
livroeachusp/feira-do-livro.

AUMENTO

Em fevereiro, um docente
em regime de dedicação
exclusiva, Andreimar Soa-
res, foi demitido da USP
por ser o autor de uma pes-
quisa considerada um plá-
gio de estudos do Institu-
to de Microbiologia da
UFRJ. A pesquisa liderada
por ele utilizou três ima-
gens de microscopia ele-
trônica idênticas às publi-
cadas pela UFRJ e envol-
veu 11 pesquisadores – en-
tre eles, a ex-reitora da
USP Suely Vilela.

EDUCAÇÃO
8,4%

O Curso Objetivo Vestibula-
res vai realizar, no sábado (dia
28, às 14h) e no domingo (dia
29, às 13h), o Simulado Aberto
Enem 2011.

A prova é aberta a estudan-
tes que estejam cursando o en-
sino médio ou já tenham con-
cluído essa etapa de ensino.

O exame será nos moldes
do Enem, com 180 questões
de múltipla escolha distribuí-
das em quatro áreas temáti-
cas de questões.

No primeiro dia, a prova
tem questões de ciências hu-
manas e de ciências da nature-

za. Já no domingo, o candidato
enfrenta os exercícios sobre lin-
guagens e códigos e também a
parte de matemática.

Quem tiver interesse deve se
inscrever até 27 de maio, sexta-
feira, nas unidades do Curso Ob-

jetivo Vestibulares ou pelo site
www.curso-objetivo.br.

Na página, constam o regula-
mento e a lista de cidades e unida-
des do cursinho que estão parti-
cipando do exame. A participa-
ção é gratuita.

Mariana Mandelli

A Universidade Estadual Pau-
lista (Unesp) adotou um soft-
ware para prevenir plágios em
trabalhos e pesquisas acadê-
micas. O programa será utili-
zado por todos os docentes de
todos os câmpus da institui-

ção – especialmente da pós-gra-
duação.

Para detectar possíveis tre-
chos idênticos aos textos de pes-
quisas antigas, o software Turni-
tin, desenvolvido por uma em-
presa norte-americana, conta
com um imenso banco de dados.
Segundo a universidade, são mi-
lhões de informações, entre te-
ses, livros, dissertações, revistas
científicas, sites e também arti-
gos de diversos gêneros – a maio-
ria em inglês.

O software é usado em mais de
2,5 mil universidades de todo o
mundo – entre elas, a Universida-

de Harvard e a Universidade da
Califórnia. No início do mês, foi
oferecido aos professores de to-
das as unidades um treinamento
para utilizar o programa, que
não precisa ser instalado no com-
putador: ele está disponível onli-
ne e é acessível com os caracte-
res de usuário e senha que a pró-
pria Unesp vai oferecer, por
meio de seus bibliotecários.

Segundo o professor titular do
Departamento de Física da
Unesp de Bauru Carlos Roberto
Grandini, que participou do trei-
namento, o docente vai colocar
o trabalho do aluno no sistema

de busca, que vai se encarregar
de buscar trechos semelhantes a
outras publicações. “Se um tre-
cho selecionado ficar vermelho,
por exemplo, significa que ele
tem um grau de 80% ou mais de
equivalência a um texto previa-
mente publicado”, diz Grandini,
que também é presidente da Co-
missão Permanente de Avalia-
ção da Unesp (CPA). “As cores
variam de acordo com o nível de
igualdade dos textos que estão
sendo comparados.”

A partir dessas informações, o
professor da graduação ou da
pós-graduação vai decidir se o ca-

so pode ser entendido ou não co-
mo plágio – a ideia é prezar pela
ética e originalidade dos traba-
lhos desenvolvidos na Unesp.

Grandini já passou por algu-
mas situações, como docente,
em que detectou semelhanças
entre os trabalhos dos seus alu-
nos e a bibliografia do tema. “O
software não é 100% eficiente,
porque dependemos das consul-
tas e da abrangência do material
cadastrado no banco de dados”,
afirma. “Mas na internet a gente
encontra de tudo hoje. Precisa-
mos ter o mínimo de defesa.”

De acordo com ele, a Unesp
pretende abastecer o sistema do
software com mais dados – com
material de literatura científica
em língua portuguesa.

Objetivo
organiza
simulados
abertos

Unesp adota software para evitar plágios
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12.000
PESSOAS DE

TODAS AS REGIÕES
DO PAÍS JÁ

PARTICIPARAM
DOS PRÊMIOS

LITERATURA

é o reajuste concedido para docentes e funcionários das três uni-
versidades estaduais paulistas: USP, Unicamp e Unesp

EPITACIO PESSOA/AE - 15/04/2010

CONCURSO
Instituições oferecem
bolsas a jovens cientistas

PARA LEMBRAR

USP Leste realiza
feira do livro

Governo de SP
anuncia criação
da Escola Virtual
Evesp vai utilizar ferramentas da tecnologia da informação na
educação básica; cerca de 12 mil detentos poderão ser beneficiados

Prêmios Santander
inscrevem até setembro

PROGRESSÃO

137,92%
foi o reajuste das três instituições no período de junho de 2000 a
maio deste ano. A inflação no mesmo período foi de 90,23%

KEINY ANDRADE/AE - 4/12/2009

8,8%
dos 170 mil presos de SP
realizam alguma atividade
educacional

34,4%
dos detentos do País estão em SP

Herman Voorwald
SECRETÁRIO ESTADUAL
DE EDUCAÇÃO
“O trabalho da Evesp será
oferecer formação regular e de
capacitação principalmente
para os alunos que não
conseguem se locomover”

}

Ocimara Balmant
ESPECIAL PARA O ESTADO

Um decreto do governador de
São Paulo, Geraldo Alckmin,
que deve ser publicado no Diá-
rio Oficial de amanhã, cria a
Escola Virtual de Programas
Educacionais, a Evesp. O obje-
tivo é que o órgão trabalhe os
conteúdos da educação básica
(ensinos fundamental e mé-
dio) utilizando ferramentas
de tecnologia da informação e

comunicação.
“Não vamos tirar ninguém da

sala de aula. O trabalho da Evesp
será oferecer formação regular e
de capacitação principalmente
para os alunos que não conse-
guem se locomover”, explica
Herman Voorwald, secretário es-
tadual de Educação.

Para isso, devem ser utilizadas
a infraestrutura e as metodolo-
gias da Universidade Virtual do
Estado de São Paulo (Univesp),
o programa de expansão do ensi-

no superior criado em outubro
de 2008. “A Univesp é o nosso
braço ágil”, diz Voorwald.

Ações. O nome do responsável
pela coordenação da Evesp ain-
da não foi definido, segundo o
secretário, mas as duas primei-
ras ações já estão definidas: con-
teúdo de línguas estrangeiras
em escolas regulares e atuação
no sistema prisional paulista.

No caso do ensino de idiomas,
a Evesp dará suporte aos Cen-

tros de Ensino de Línguas Es-
trangeiras (CELs). Existem 105
deles no Estado e a expectativa é
de que 50 mil estudantes dos en-
sino fundamental e médio assis-
tam 136 aulas de inglês ofereci-
das em formato presencial, mas
com acesso a conteúdo virtual e
sob a supervisão de um tutor.
“Até o fim do ano queremos che-
gar a 100 mil alunos e ampliar a
oferta de idiomas, como o espa-
nhol”, afirma Voorwald.

Teleaula na prisão. O outro fo-
co já estipulado de atuação da es-
cola virtual serão as unidades pri-
sionais do Estado. A previsão é
de que o início das aulas aconte-
çam no segundo semestre deste
ano. Inicialmente, em parceria
com a Secretaria de Administra-
ção Penitenciária, serão atendi-
dos cerca 12 mil detentos nos en-
sinos fundamental, médio e pro-
fissionalizante.

O trabalho será feito em 100
unidades prisionais e o conteú-
do será ministrado por meio de
teleaulas em salas que também
estarão equipadas com computa-
dores. O material didático im-
presso será fornecido pela Secre-
taria de Educação e cada unida-
de terá um professor, além de al-

guns detentos que poderão
atuar como monitores, pagos pe-
lo serviço. “Teremos matriz cur-
ricular e carga horária definida.
A diferença é que o modelo da
Evesp vai permitir flexibilidade
de tempo e de espaço”, explica
o secretário.

Polêmica. A implantação desse
modelo de ensino nas prisões
paulistas atende a um outro de-
creto do governo, de março des-
te ano, que institui um grupo de
trabalho com a finalidade de pro-
por políticas educacionais para
os encarcerados.

São Paulo possui a maior popu-
lação carcerária do Brasil: há 170
mil presos e presas no Estado,
somando os que cumprem pena
em regime fechado e os que
aguardam julgamento. Desse to-

tal, mais da metade, 95 mil,
não possuem o ensino funda-
mental completo.

O modelo de educação a dis-
tância(EaD), no entanto, não
é bem-vindo pelas organiza-
ções que trabalham com o te-
ma. No fim do mês passado,
em seminário que discutiu os
desafios para a implementa-
ção de diretrizes nacionais so-
bre a educação em prisões,
houve críticas à EaD.

O formato resolveria o pro-
blema do ponto de vista práti-
co, já que cumpre a lei que ga-
rante o direito do preso à edu-
cação, mas não teria resulta-
dos efetivos, uma vez que a si-
tuação peculiar dos alunos exi-
ge a presença de profissionais
habilitados.

Ferramenta que
compara textos vai ser
usada principalmente
pelos professores da
pós-graduação

Aula. Detentos
estudam em
Sorocaba: na
mira da Evesp

Oportunidade. Estudantes treinam em simulado do Enem

● Oportunidade de estudo

● Nova frente

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 maio 2011, Primeiro Caderno, p. A16.




