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A Escola de Economia da Funda-
ção Getulio Vargas em São
Paulo realizou a primei-
ra fase de seu vestibu-
lar ontem. Os candi-
datos disputam 50
vagas. O resultado
da primeira fase se-
rá divulgado em 12
de dezembro, no site
www.fgv.br/eesp/vesti-
bulares. O link para o
download da prova é
http://cacr.fgv.br/sites/cacr.fgv.
br/files/file/FGV-ECONO-
MIA-04-11-12-MANHA.pdf.

O gabarito do vestibular das Fa-
culdades de Tecnologia do

Estado de São Paulo
(Fatecs), que ocor-

reu ontem, já está
disponível no site
www.vestibularfa-
tec.com.br. Ao to-

do, 11.360 vagas es-
tão em jogo. No dia

19 de janeiro, cada Fa-
tec vai divulgar a lista de

classificação geral e a lista dos
convocados para matrícula.
Mais informações: (11)
3471-4103 e 0800-596-9696.

Além da LDB, outros documen-
tos foram importantes para
orientar a educação básica
brasileira. Os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCNs)
foram constituídos em mea-
dos da década de 90 e estabe-
leceram conteúdos e referên-
cias curriculares de cada sé-
rie, por disciplinas, para Esta-
dos e municípios.

Elaborados pelo governo
com base nas diretrizes curri-
culares aprovadas na época,

eles deveriam ajudar na estru-
turação dos currículos.

Em 2010, o CNE propôs no-
vas diretrizes curriculares na-
cionais, por conta das modifi-
cações sociais e tecnológicas
que ocorreram nos últimos
dez anos. Nesse contexto, sur-
giram o ensino fundamental
de nove anos e a emenda cons-
titucional que tornou obrigató-
ria a matrícula de 4 a 17 anos.

O novo Plano Nacional de
Educação (PNE), em discus-
são no governo, destaca a ela-
boração de currículos básicos
e avançados em todos os ní-
veis de ensino.

Gabarito do exame das
Fatecs está disponível

SUSPENSÃO

EDUCAÇÃO

Candidatos já podem
fazer download da prova

Relatório deve ser
protocolado hoje

8.581

A Fundação Getulio Vargas
(FGV) afirmou que não vai
anular as provas dos candida-
tos que fizeram as peças jurídi-
cas de Direito Penal e Direito
Constitucional da segunda fa-
se do V Exame da Ordem Uni-
ficado, que ocorreu ontem.

Durante a prova, os candi-
datos foram informados pela
organização que seria neces-

sário fazer uma errata dos exa-
mes dessas áreas.

Em nota, a FGV disse que “as
erratas ocasionaram a conces-

são de tempo adicional a todos
os examinandos” para “garantir
a isonomia” e que as medidas
“não serão causa de nulidade”.

A Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) vai pre-
miar os melhores professores
da graduação a partir do ano
que vem. O Conselho Univer-
sitário (Consu) da instituição
aprovou, no fim do mês passa-
do, criação do prêmio Reco-
nhecimento Docente pela De-
dicação ao Ensino de Gradua-
ção, que vai conceder ao pro-
fessor que se destacar a quan-

tia de R$ 8.211,02.
A proposta, aprovada por una-

nimidade, começa a valer no ano
que vem. Será contemplado um
professor de cada instituto de en-
sino da Unicamp.

O valor concedido é equivalen-
te a um salário-base do nível
MS-3, título integral, do quadro
de profissionais da universida-
de. Além do dinheiro, o docente
também receberá um diploma.

“Mais do que um prêmio, é
uma distinção pelo trabalho”, ex-
plica Marcelo Knobel, pró-reitor
de graduação da Unicamp. “É o
reconhecimento que a institui-
ção presta para aqueles que se
dedicam à atividade mais nobre
que temos na universidade, que

é o ensino de graduação.”
A escolha dos professores será

feita por uma comissão formada
por cinco membros internos e
cinco externos à universidade e
deve ser presidida pelo pró-rei-
tor de graduação. Cada unidade
pode indicar até três nomes e ca-

da docente pode ganhar o prê-
mio apenas uma vez.

Entre os principais critérios
que serão levados em conta na
seleção dos professores, estão a
orientação de projetos de inicia-
ção científica já concluídos; res-
ponsabilidade pela implantação
de novas disciplinas e desempe-
nho na avaliação feita pelos alu-
nos, por meio de questionários,
entre outros.

“Existe uma dificuldade de
avaliar a atividade docente – o
que significa um bom professor?
Por isso abarcamos uma série de
possibilidades”, afirma Knobel.

Produção. A Universidade Esta-
dual Paulista (Unesp) instituiu
o Programa de Estímulo à Divul-
gação e Internacionalização do
Conhecimento produzido na ins-
tituição. As unidades mais pro-
dutivas recebem R$ 300 mil. En-
tre os fatores avaliados estão cap-
tação de recursos e formação de
recursos humanos. / M.M.

ECONOMIA FGV VESTIBULAR PNEFGV afirma
que não vai
anular prova
da OAB

Unicamp cria prêmio para
melhor professor da graduação

PARA LEMBRAR

MEC vai propor currículo nacional
Prévia do documento que contém expectativas de aprendizagem para a educação básica deve ser apresentada até o final do mês

JONNE RORIZ/AE-27/3/2009

vagas de ensino superior foram cortadas pelo MEC nas últimas
semanas. Os cursos tiveram desempenho insatisfatório

ANTONIO SCARPINETTI / ASCOM UNICAMP

Mariana Mandelli

O Ministério da Educação
(MEC) vai propor um currí-
culo nacional para a educa-
ção básica. A ideia é formali-
zar as expectativas de
aprendizagem em todos os
níveis dessa etapa de ensi-
no. O documento vai funcio-
nar como orientações com-
plementares às novas dire-
trizes curriculares, propos-
tas no ano passado pelo
Conselho Nacional de Edu-
cação (CNE).

A meta do MEC é estabele-
cer os objetivos e direitos a se-
rem alcançados pelas crian-
ças, delineando, além das ex-
periências a serem vivencia-
das pelos alunos, as condições
necessárias para a realização
dessas expectativas de apren-
dizado – em termos de mate-
riais pedagógicos, de tempo e
organização curricular.

A Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (LDB) já prevê
uma base curricular comum
para o País. Avaliações nacio-
nais como a Provinha Brasil
(aplicada no 2.º ano do ensino
fundamental) e a Prova Brasil
(feita para o 5.˚ e 9.˚ anos) são
um exemplo disso. O sistema
educacional também conta
com os Parâmetros Curricula-
res Nacionais (PCNs), da dé-
cada de 90, e diretrizes curri-
culares recentemente aprova-
das pelo MEC (mais informa-
ções nesta página).

No entanto, o governo con-
sidera que há a necessidade
de aprofundar essas diretri-

zes e atualizar as orientações,
criando o que seria o primeiro
passo para a instituição de uma
base curricular comum no País.

“Não vamos colocar o currícu-
lo numa forma – vamos discutir
as bases”, explica a secretária de
Educação Básica do MEC, Maria
do Pilar Lacerda. “Não é uma lis-
tagem de conteúdos – é um ins-
trumento de organização da vi-
da do professor e do aluno.”

Para Jaqueline Moll, diretora
de currículos e educação inte-
gral do MEC, um dos pontos
mais importantes da elaboração
das expectativas de aprendiza-
gem é dar conta das circunstân-
cias em que o ensino se dá. “Te-
mos de pensar na escola contem-
porânea, nos seus desafios e em
quais são os marcos do aprendi-
zado das línguas, matemáticas e
das áreas de conhecimento pos-
tas pela LDB”, diz ela. “Exemplo:
as novas diretrizes instituem o
ciclo de alfabetização. Mas, ao
concluí-lo, o que o estudante de-
ve ter construído?”

Segundo Cesar Callegari, do
CNE, a necessidade de se estabe-
lecer as expectativas decorre, en-
tre outros fatores, do fato de as
diretrizes em vigor serem muito
abrangentes. “Elas apresentam
conceitos, mas muito genéricos,
insuficientes para definir currí-
culos”, explica ele, que conside-
ra os PCNs defasados. “Preci-
sam ser atualizados”, disse.

O ministro da Educação, Fer-
nando Haddad, afirma que a
ideia não é formatar um currícu-
lo único. “O Brasil praticamente
aboliu o currículo nos anos 90 e
a Prova Brasil recuperou um pou-
co, pela via da avaliação, a ideia
de organização curricular, que
estava fragmentada com os parâ-
metros curriculares”, disse ele
ao Estado. “Há uma demanda
para aprofundar isso.”

Uma das discussões em torno
do estabelecimento das expecta-
tivas é se elas seriam divididas
por anos ou por etapas de ensino
(por exemplo: ciclo I e II do fun-
damental). Alguns especialistas
defendem que sejam definidas
por ano, para evitar atrasos no
aprendizado e até repetências.

“Não podemos deixar o aluno fi-
car atrasado”, afirma Ruben
Klein, consultor da Fundação
Cesgranrio. “Identificada a difi-
culdade, ele deve ir para o refor-
ço – única maneira de fazer com
que eles cheguem ao final com a
idade correta e aprendendo.”

Currículo claro. Para a secretá-
ria municipal de Educação do Rio
de Janeiro, Claudia Costin, as ci-
dadesdevemter umcurrículo cla-
ro, com os conteúdos que as
crianças devem aprender ano a
ano.“Assim, ospaispodem acom-
panhar o que os filhos atendem”,
diz. Segundo ela, o currículo da
cidade foi construído com profis-
sionais que tinham elaborado o
primeiro documento, em 1996, e
os conteúdos a serem ensinados
foram dispostos ano a ano.

A ideia do MEC é apresentar o
texto-base até o fim deste mês.
Será aberta então uma consulta
pública no início do ano para en-
tão um grupo de trabalho definir
as expectativas por áreas. No se-
gundo semestre, está prevista
uma nova consulta pública. Ape-
nas em dezembro de 2012 o docu-
mento deve ficar pronto.

Segundo o MEC, o tema está
sendo discutido com entidades
como a União Nacional dos Diri-
gentes Municipais de Educação
(Undime) e o Conselho Nacio-
nal de Secretários de Educação
(Consed). Eventos como o con-
gresso “Educação: uma Agenda
Urgente”, do Todos pela Educa-
ção, e o debate “Diretrizes Curri-
culares e Expectativas de Apren-
dizagem”, do Itaú Social, tam-
bém abordaram o assunto.

WERTHER SANTANA/AE-30/10/2011

O deputado Ângelo Vanhoni
(PT-PR), relator do Plano
Nacional de Educação
(PNE), deve protocolar o pro-
jeto na tarde de hoje. A leitu-
ra do parecer deve ser realiza-
da no início da tarde de ama-
nhã. A apresentação do docu-
mento foi adiada algumas
vezes por conta do impasse
referente à porcentagem do
Produto Interno Bruto (PIB)
que deve ser investida na
área. O texto original previa
7% até 2020, mas entidades
pedem 10%.

CONCEITO BAIXO

2.572
vagas de 88 cursos de Enfermagem, carreira que
sofreu a maior redução, foram suspensas pelo governo

Textos são
dos anos 90

51.898

}

Docentes. Cada unidade deve sugerir até três nomes

Metas. Aula de leitura em escola estadual de São Paulo; MEC quer propor expectativas de aprendizagem por áreas

Prova. Movimentação dos candidatos durante a primeira fase

ESTUDANTES
FIZERAM

O VESTIBULAR
DAS FATECS

● Vigília

Valor de R$ 8 mil será
concedido a docentes
que se destacarem em
suas funções; proposta
começa em 2012

● Desempenho

CLAUDIA COSTIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO DO RIO DE JANEIRO
“Não basta apenas
instituir o currículo, deve
haver acompanhamento.
No Rio, vamos revisá-lo
a cada dois anos.
Também introduzimos
avaliações bimestrais.”

R$ 8.211,02
é o valor do prêmio

22
unidades de ensino e pesquisa
compõem a universidade
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 dez. 2011, Primeiro Caderno, p. A20.




