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Proposta
busca evitar
distorção
no Enade
Plano que cria porcentual mínimo de
participação no exame será sugerido ao Inep

A Feira do Estudante 2012, orga-
nizada pelo Centro de Integra-
ção Empresa-Escola (Ciee), ain-
da conta com cotas disponíveis
para empresas, órgãos públicos
e instituições de ensino interes-
sadas em participar como expo-
sitores ou patrocinadores. Mais
informações pelo telefone (11)
3040-6554. O evento será reali-
zado entre os dias 18 e 20 de
maio, no Pavilhão da Bienal, no
Parque do Ibirapuera. A feira
deverá atrair 60 mil jovens em
busca de estágio e de informa-
ção sobre inclusão profissional.

A Fundação Estudar abriu ins-
crições para bolsas de estu-
do em 2012 e ampliou
cursos apoiados. Os
interessados têm
até sábado para se
inscrever nos cur-
sos de pós-gradua-
ção e até o dia 31 pa-
ra cursos de gradua-
ção, no site www.estu-
dar.org.br. Lá estão disponí-
vel a lista de todos os cursos e
os critérios para processo seleti-
vo. Mais informações pelo
e-mail bolsas@estudar.org.br.

Acontece em São Paulo nos dias
10 e 11 de março o Salão

do Estudante 2012, a
maior feira de inter-

câmbio da América
Latina. Além da
participação de
universidades es-

trangeiras, a Coor-
denação de Aperfei-

çoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes),

órgão do MEC, fará seminários
para explicar o novo programa
de bolsas para o exterior que
beneficiará 100 mil estudantes.

O Colégio Magister vai pro-
mover, no dia 17, uma pales-
tra aberta e gratuita sobre
combate a práticas de
bullying e ciberbullying. A
escola convidou a especialis-
ta Maria Tereza Maldonado
para tratar do assunto. Ela
abordará temas de seu livro
O que fazemos com o que fa-
zem conosco?. O evento ocor-
re às 10h no próprio colégio,
que fica na Rua Beijuí, 100,
Jardim Marajoara, São Paulo.
Mais informações: (11)
5633-4000.

Feira do estudante será
realizada em maio

Fundação amplia
cursos apoiados

Salão do Estudante
começa sábado em SP

Especialista fará
palestra em escola
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Admitida pela Unip, a política
de reprovar alunos para ter
melhores notas no Enade pro-
vocou fuga de estudantes da
universidade. Na classe da ba-
charel Juliana Moreira Soares
na Unip de Santos, 75 alunos
de um total de 80 se transferi-
ram para a Universidade Me-
tropolitana de Santos (Uni-

mes) antes do Enade de 2009.
A Unip Santos teve nota 5 no

Enade de Direito em 2009. Só 12
alunos que se formaram naquele
ano prestaram o exame. A Uni-
mes teve nota 2; 139 formandos
fizeram a prova.

“O coordenador do curso di-
zia que a Unip ia passar a peneira
nos alunos por causa do Enade”,
contou Juliana ao Estadão.edu no
ano passado. Em 2009, aliás, foi

a primeira vez que o curso jurídi-
co da Unip recebeu nota 5 em
diversas unidades paulistas. A
universidade teve 1.307 forman-
dos em Direito no Estado naque-
le ano. Só 350 fizeram o Enade.
Em Campinas, por exemplo, só
15 dos 71 veteranos estavam ap-
tos a fazer a prova. O grupo tam-
bém tirou nota 5.

A Unip afirma que a melhora
das notas ocorreu graças a um

programa de aperfeiçoamento
da qualidade dos cursos. E atri-
bui a discrepância entre con-
cluintes e inscritos no Enade ao
fato de muitos alunos se forma-
rem no primeiro semestre, antes
da realização do exame.

“Quando a gente entrou, po-
dia carregar dependências para
outro semestre. Nunca tinha pe-
go DP, mas no 7.º semestre a clas-
se toda pegou, praticamente”,
diz Gilson Milton dos Santos,
que também saiu da Unip de San-
tos antes do Enade. “Quando fui
fazer matrícula, queriam que eu
continuasse no 7.º, mas cursan-
do matérias do 8.º. Para fins aca-
dêmicos, eu me formaria em ju-

nho de 2010.” Santos disse que
havia um clima de pressão. “O
coordenador e os professores di-
ziam que o emprego deles depen-
dia de a gente ir bem no Enade.”

Juliana e outra colega, Claude-
te de Carvalho, afirmaram que
os cinco alunos que permanece-
ram na sua classe na Unip fize-
ram cursinho preparatório para
o Enade. “Eles comentaram que
ganhariam notebook, pen drive
e cursos de pós se fossem bem
no exame”, disse Claudete.

A Unip admitiu que adota uma
preparação específica para me-
lhorar o desempenho no Enade.
Também confirmou que premia
estudantes com boas notas.

EDUCAÇÃO
R$ 1.451

O grupo Amigos do Instituto
Weizmann do Brasil lançou
um concurso que premiará
seis estudantes brasileiros
com uma viagem para partici-
par do International Summer
Science Institute, curso reali-
zado durante o mês de julho
no Instituto Weizmann, em
Rehovot (Israel). Os partici-
pantes terão à sua disposição

modernos laboratórios nas
áreas de bioquímica, matemáti-
ca, ciência da computação e físi-
ca. Após três semanas de traba-
lho na sede do instituto, o grupo
irá para o deserto para estudos
de biologia, geografia e história.

Podem se inscrever estudan-
tes que estejam cursando o pri-
meiro ano do ensino superior. É
essencial o domínio do inglês.

Para participar do processo se-
letivo é necessário preencher
uma ficha (disponível em www.
amigosdoweizmann.org.br/issi)
e redigir uma redação em inglês
sobre o tema “Três sugestões pa-
ra melhorar a vida dos brasilei-
ros através da ciência”. A inscri-
ção deve ser feita até o dia 26.

Mariana Mandelli

O cuidado com a educação in-
fantil deve ser uma correspon-
sabilidade do Estado e das fa-
mílias. É essa a percepção de
uma pesquisa com mil entre-
vistas domiciliares em 70 mu-
nicípios de todas as regiões
do Brasil. O mapeamento in-
cluiu todas as capitais do País.

De acordo com os dados,
42% das pessoas ouvidas con-
sideram que o cuidado das
crianças é dever do Estado e
47% acham que se trata de
uma missão da mãe e da famí-
lia. A maioria dos entrevista-
dos pensa que são as prefeitu-
ras – com diz a lei – que devem
cuidar do atendimento.

O estudo foi realizado pelo
Instituto Patrícia Galvão em
parceria com a Ipsos, entre ja-
neiro e fevereiro. O objetivo
dos órgãos era avaliar como a
população brasileira percebe

a importância e a qualidade do
serviço de creche.

“É curioso perceber como per-
cepção do nível do serviço muda
por região. No Norte e Centro-
Oeste, ela é bem negativa”, afir-
ma Paulo Cidade, diretor admi-
nistrativo da Ipsos.

A ideia de que a creche é impor-
tante para o desenvolvimento
da criança, como uma das primei-

ras etapas da educação básica, é
de quase metade da população,
de acordo com o estudo.

Cerca de 49% dos entrevista-
dos na pesquisa afirmam que a
creche é mais importante para a
criança, uma vez que é o primei-
ro contato com a escola, o que
pode ter grande impacto na sua
educação no futuro.

Segundo Paulo Cidade, isso

mostra que a sociedade está per-
cebendo esse serviço mais como
uma oportunidade de socializa-
ção da criança do que uma ferra-
menta de assistência social.

Mas ele destaca um fator preo-
cupante. A pesquisa mostrou
que apenas 26% das pessoas en-
tendem que a criança deve fre-
quentar uma instituição de ensi-
no antes dos 4 anos de idade.

Hoje, com a Emenda Constitu-
cional n.º 59, a matrícula é obriga-
tória e gratuita no Brasil dos 4
aos 17 anos de idade. As redes
têm até 2016 para se adaptar.
“Poucos ainda têm noção da ida-
de certa para começar a estu-
dar”, afirma Cidade.

Jacira Melo, diretora executi-
va do Instituto Patrícia Galvão,
afirma que a quantidade de crian-

ças sem vagas configura um
quadro grave.

“O Brasil é a sexta econo-
mia do mundo e ainda não
deu conta de uma questão fun-
damental como essa. Nosso
déficit é de 12 mil creches”,
afirma ela, citando a proposta
do governo federal de cons-
truir 6.427 creches até 2014.

Em janeiro, a reportagem
do Estado mostrou que a pro-
messa de campanha da presi-
dente Dilma Rousseff está
atrasada, já que em 2011 ne-
nhuma unidade foi entregue.

Fatores. O estudo também
destaca que, entre as mulhe-
res economicamente ativas
das classes A e B, o horário de
funcionamento da creche é o
fator mais importante – 31%
delas pensam assim.

Já para essa mesma fatia de
mulheres, mas da classe C
(34% delas), o que mais impor-
ta é o número de vagas dispo-
níveis nos estabelecimentos.

Entre as classes D e E, o que
é considerado essencial
(40%) , assim como para a
classe C, é o total de vagas.

É a própria classe C, identi-
ficada como a principal classe
usuária desse serviço, a que
responsabiliza mais as prefei-
turas do que a família pelo
atendimento às crianças.

Instituto de
Israel oferece
bolsas para
curso em julho

EVENTO OPORTUNIDADE

‘Mandaram passar a peneira’, diz
estudante que saiu da Unip

Família e Estado devem zelar por creches, diz pesquisa

INTERCÂMBIO BULLYING

é o novo valor do piso nacional dos professores, que foi
reajustado na semana passada pelo Ministério da Educação

WILTON JUNIOR/AE-19/8/2011
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SALÁRIO

22,22%

Termômetro. Alunos prestam Enade em SP: prova avalia qualidade dos cursos universitários

foi o índice de reajuste para 2012. O novo valor do
piso é referente à jornada de 40 horas semanais

Sergio Pompeu
ESTADÃO. EDU

A denúncia de que a Universi-
dade Paulista (Unip) seleciona
alunos para melhorar sua nota
no Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudante (Enade)

abriu um debate entre especialis-
tas do ensino superior sobre
meios de impedir distorções na
avaliação,termômetrodaqualida-
de dos cursos universitários.

Uma proposta que será levada
este mês ao Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais

(Inep) é a de criar um porcentual
mínimodeparticipaçãonoexame.

Nesse caso, as universidades
seriam obrigadas a inscrever no
Enade o equivalente a 70% ou
80% do número de alunos forma-
dos no ano anterior. “Quem não
fizesse isso não teria as notas di-
vulgadas ou sofreria um redutor
na pontuação”, disse o autor da
proposta, que pediu para não ser
identificado até encaminhar a su-
gestão formalmente ao Inep.

A medida visa a evitar varia-
ções bruscas no volume de inscri-
tos causadas, por exemplo, por
uma política de aumentar a re-
provação de alunos na véspera
do exame. O Estado mostrou on-
tem que em cinco cursos de saú-
de da Unip a queda do número
de formandos em 2010, ano do
Enade, variou de 45% a 62%. A
universidade admitiu que tem
“apertado” a avaliação no ano
que antecede o Enade, mas afir-
mou que isso é parte de um pro-
grama abrangente de melhoria
da qualidade dos seus cursos.

Calibragem. Apesar de reco-
nhecer méritos na medida que
será proposta ao Inep, um ex-di-
rigente do Ministério da Educa-
ção acha difícil calibrar a porcen-

tagem que será exigida das uni-
versidades. “Acho 80% alto de-
mais. Você tem situações de eva-
são alta, até nas universidades
públicas”, disse. “E o redutor na
nota é ruim, arbitrário. Prefiro a
não divulgação das notas.”

O ex-dirigente do MEC acha
necessário separar as coisas na
denúncia feita sobre a Unip. Pa-
ra ele é preciso analisar se houve
fraude ou gaming, termo deriva-
do de game, jogo em inglês. No
gaming, a universidade procura

meios de melhorar seu desem-
penho “jogando” de acordo
com as regras. Medidas como
dar prêmios a estudantes que
se saem bem no Enade são
exemplo típico de gaming.

Segundo o especialista, au-
mentar a reprovação para me-
lhorar a nota no Enade pode
ser eticamente condenável.
Especialmente se isso só ocor-
re na época do exame, aplica-
do em cada área a intervalos
de três anos, e os controles
são relaxados depois. Mas ain-
da não caracteriza fraude.
“Outra coisa é formar alunos
não inscritos no Enade. Isso é
fraude e, se comprovada, a ins-
tituição precisa ser punida.”

Paraoautordaproposta,oór-
gão precisa agir rápido. “Tere-
mos Enade no segundo semes-
tre e a agressividade do marke-
tingdaUnipsobresuasnotaspo-
deterestimuladooutrasuniver-
sidadesaadotaremmodelospa-
recidos. Se nada mudar, haverá
cada vez mais distorção.”

}

365 mil
BRASILEIROS

DEIXARAM O PAÍS
EM 2011 PARA

ESTUDAR

Percepção. Creche no Rio: função de socialização mais importante do que a de assistência social

● OpiniãoEstudo, do Instituto
Patrícia Galvão e da
Ipsos, revela que
maioria vê impacto na
formação da criança

32%
das mulheres com crianças
apontam o número de vagas
como o mais importante

25%
destacam o horário de
funcionamento da creche

21%
consideram a localização

26%
entendem que a criança deve
frequentar uma instituição de
ensino antes dos 4 anos
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. A14.




