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Além do tema central A Palavra
de Deus na Vida e na Missão da
Igreja, com o qual o episcopado
vai retomar a discussão feita
em Brasília, em 2010, sobre Bí-
blia e evangelização, a pauta da
50.ª Assembleia-Geral da Confe-
rência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) inclui a comemo-
ração do cinquentenário do
Concílio Vaticano II e debates
sobre temas sociais, políticos e
morais de interesse dos brasilei-
ros. Serão discutidas as conse-
quências da decisão do Supre-
mo Tribunal Federal sobre a li-
beração do aborto em casos de
anencefalia, se algum bispo pe-
dir a inclusão do tema.

Segundo o secretário-geral
da entidade, d. Leonardo Ulrich

Steiner, os bispos tratarão tam-
bém da preparação da Jornada
Mundial da Juventude, prevista
para julho de 2013 no Rio de Ja-
neiro. A 50.ª assembleia reunirá
335 participantes, entre os dias
18 e 26, em Aparecida (SP).

● Qual é a importância dessas
assembleias para a Igreja?
O cinquentenário das assem-
bleias tem significado particu-
lar não somente para a caminha-
da do episcopado, mas para to-
da a Igreja no Brasil. A colegiali-
dade fraterna entre os sucesso-
res dos apóstolos e a coopera-
ção nas responsabilidades pas-
torais formam a linha-mestra
das assembleias. Elas foram de-
cisivas para que o Concílio e as
conferências latino-americanas
orientassem a ação evangeliza-
dora da Igreja no Brasil.

● Os bispos discutem questões
mais amplas. Qual é sua contri-
buição para a sociedade?
Os bispos chegam para cada
um desses encontros trazendo
no coração a vida concreta do

seu povo. Assim, estão sempre
presentes, nas reflexões, as tris-
tezas e as alegrias vividas neste
País. As infidelidades no exercí-
cio da política para o bem co-
mum, a desigualdade social e

econômica, as agressões à inte-
gridade da vida, as interroga-
ções de natureza moral em rela-
ção aos fenômenos da moderni-
dade e tantos outros aspectos
da vida do povo têm seu lugar

garantido na meditação e no
compromisso dos bispos.

● A Jornada Mundial da Juventu-
de (JMJ), que se realizará no pró-
ximo ano no Rio, será tema da

assembleia em Aparecida?
A JMJ é uma tarefa que o Santo
Padre confiou à Igreja no Bra-
sil. Cabe à Igreja, portanto, aco-
lher e celebrar a vida em Cristo
na companhia do Santo Padre
e dos jovens representantes de
várias partes do mundo. A Ar-
quidiocese do Rio de Janeiro e
a CNBB estão envidando todos
os esforços para que a JMJ seja
um grande momento de evan-
gelização. A CNBB, por meio
da Comissão Especial para a
Jornada, tem animado esse
tempo de preparação e tere-
mos, no último dia da assem-
bleia, um tempo para a partilha
sobre esse caminho que nos
conduzirá ao encontro do Rio
no fim de julho de 2013. A Ar-
quidiocese do Rio, naquele mo-
mento, apresentará o caminho
percorrido até então.

● Como serão lembrados os 50
anos do Concílio Vaticano 2º?
Há tempos nos preparamos pa-
ra o jubileu do Concílio. A
CNBB designou uma comissão
especial para a elaboração do
programa de celebrações. Esse
grupo tem informado o episco-
pado sobre providências já to-
madas e outras que deverão ser
realizadas até 2015. Na assem-
bleia deste ano, essa comissão
vai atualizar esse quadro de pro-
postas e, concretamente, no dia
23, realizaremos uma sessão so-
lene para homenagear o início
dos trabalhos conciliares.

O Inclusp é o programa de
inclusão da USP para alunos
que cursaram todo o ensino
médio em escola pública.
Concede bônus de até 8% da
nota obtida pelo vestibulan-
do. Para alunos que sempre
estudaram em escola pública
– do ensino fundamental ao
médio –, a universidade tem
outro programa, o Pasusp.
Neste ano, o primeiro após
mudança nos critérios, o bô-
nus chegou até 15% de acor-
do com o desempenho do
estudante na Fuvest. O aluno
precisa estar cursando o ensi-
no médio e realizar as provas
no 2.º e no 3.º ano.

Os alunos que acabaram de in-
gressar na Universidade de São
Paulo (USP) poderão concorrer
a cerca de mil bolsas dentro de
um novo projeto de permanên-
cia estudantil da pró-reitoria de
graduação. A bolsa será de R$
400 mensais e vai durar um ano.

Para ser beneficiado, o aluno
não precisa apresentar projeto
de pesquisa, como ocorre na ini-

ciação científica. Eles serão esco-
lhidos pela Coordenadoria de As-
sistência Social (Coseas) da
USP com base em dados socioe-
conômicos. As inscrições vão
até o final deste mês.

A base desse projeto é que es-
ses alunos contem com a tutoria
de algum professor – e será o do-
cente que deve apresentar seu
projeto. Os alunos poderão ter

os primeiros contatos com a pes-
quisa, no contato com o profes-
sor, além de receber as orienta-
ções gerais desses docentes.

Para a pró-reitora de gradua-
ção, Telma Zorn, a função de tu-
toria será extremamente impor-
tante para o desenvolvimento
do aluno ingressante e deve con-
tribuir para diminuir os índices
de evasão escolar. “A gente quer

que o professor se envolva com
isso e o aluno vai ganhar muito”,
afirma.

Até agora, pouco mais de 500
professores já se inscreveram pa-
ra serem tutores. Cada um pode-
rá se responsabilizar por três alu-
nos de cada vez.

Premiação. Os docentes que
se envolverem poderão ser pre-

miados pela pró-reitoria de Gra-
duação. O prêmio será de via-
gens para participação de con-
gressos internacionais. A avalia-
ção dos professores será feita
com base no projeto de tutoria
apresentado por ele e também
pela opinião do aluno.

Segundo Telma, não haverá
ranking entre os professores. To-
dos os que aceitarem participar

podem ser premiados com as via-
gens se houver boas avaliações.

Investimentos. A pró-reitoria
vê com grande desafio a perma-
nência dos alunos da USP – com
atenção especial aos mais caren-
tes, muitos deles de fora da cida-
de e com dificuldades de se man-
ter em São Paulo. Neste ano, o
programa de política de perma-
nência da USP recebeu um orça-
mento de R$ 122 milhões – repre-
sentando um aumento de 30%
em relação ao ano anterior. / P.S.

Nova bolsa visa a reduzir evasão de estudantes carentes

PARA ENTENDER

Telma Zorn, pró-reitora de Pós-Graduação da USP

“Incluir com qualidade é a meta. Colocar isso em risco não faz bem para ninguém.”

USP registra
mais alunos
vindos da
rede pública
Crescimento foi de 9,7%, o que representa
3.038 das 10.852 vagas oferecidas em 2012

ENTREVISTA

HÉLVIO ROMERO/AE-4/5/2011

Paulo Saldaña

A Universidade de São Paulo
(USP) registrou em 2012 um
aumento de 9,7% na participa-
ção de alunos oriundos da es-
cola pública nas matrículas
em relação a 2011. Neste ano,
28% dos novos alunos cursa-
ram alguma parte da educa-
ção básica na rede pública – o
porcentual foi de 26% em 2011.

Desde 2006, quando foi inicia-
do o programa de bonificação pa-
ra alunos com esse perfil, o me-
lhor resultado foi registrado em
2009: 29,6%.

O porcentual deste ano indica
que, das 10.852 vagas disponí-
veis no vestibular 2012, 3.038 fo-
ram ocupadas por estudantes de
escola pública. Desses, só 319
(2,95% do total) entraram na uni-
versidade pelo Programa de Ava-
liação Seriada da USP (Pasusp),
voltado a alunos que cursaram
todos os anos exlusivamente em
escolas públicas (mais informa-
ções nesta página).

A pró-reitora de Pós-Gradua-
ção da USP, professora Telma

Zorn, vê com grande entusiasmo
os resultados de inclusão desses
alunos. “É importante dar con-
fiança às famílias que têm filhos
em escolas públicas que é possí-
vel que eles cheguem à USP”, dis-

se ela ontem, durante apresenta-
ção dos resultados.

Descompasso. A USP sempre
sofreu críticas em relação ao per-
fil dos alunos que ocupam suas
vagas – a maioria absoluta vem
de escolas particulares.

Apesar do avanço nos últimos
anos, o corpo discente da univer-
sidade ainda não reflete a realida-
de da educação básica brasileira:
85% dos estudantes são de esco-
las públicas.

A atual gestão da pró-reitoria
preferiu não traçar metas para a
inclusão desse perfil de aluno.
Para Telma, a participação des-
ses alunos ainda não é a ideal,
mas a universidade não pode
abrir mão da excelência e de con-
tar com alunos bem preparados.

“A meta é incluir com qualida-
de, colocar isso em risco não faz
bem a ninguém”, diz ela. “A uni-
versidade precisa de massa quali-
ficada. Enquanto as escolas pú-
blicas não fizerem seu papel, va-
mos ficar neste patamar.”

Em uma avaliação com os in-
gressantes de 2007 a 2010, a USP
constatou que o desempenho
dos beneficiados pelos progra-
ma de bônus a alunos de escolas
públicas foi o mesmo que os que
não tiveram o benefício.

Este ano foi o primeiro com a
nova regra de bonificação para
esses alunos. A universidade es-
pera que o número de inscritos
no Pasusp continue crescendo, e
em consequência os estudantes
que realizam a prova como trei-
neiro – realizam o exame no 2.º
ano do ensino médio.

A participação na Fuvest des-
ses estudantes antes da formatu-
ra, segundo Telma, é preponde-
rante para que a USP passe a ser
cada vez mais democrática. “Is-
so aproxima esses alunos da uni-
versidade. Se ele fez a prova an-
tes de se formar, impossível que
ele se porte da mesma forma na
escola no último ano do ensino
médio.” As novas regras do Pa-
susp, inclusive, indicam que o es-

tudante deve realizar a prova nes-
se estágio.

Inclusão. A análise socioeconô-
mica dos ingressantes ainda
mostram que, na média dos estu-

dantes matriculados, 33% têm
renda de até 5 salários mínimos.
No recorte de alunos que estuda-
ram em escola pública, esse índi-
ce é quase o dobro: 58% têm ren-
da familiar de até 5 salários.

‘Cabe à Igreja acolher os
jovens de todo o mundo’

D. Leonardo Ulrich Steiner, secretário-geral da CNBB

Em 2012. D. Leonardo: expectativa sobre encontro no Rio

ANO CIDADE

1953 Belém
1954 Aparecida
1958 Serra Negra
1959 Goiânia
1962 Rio de Janeiro
1964 Roma
1965 Roma
1967 Aparecida
1968 Rio de Janeiro
1969 São Paulo
1970 Brasília
1971 Belo Horizonte
1973 São Paulo
1974 Itaici
1977 a 1999 Itaici
2000 Porto Seguro
2001 a 2009 Itaici
2010 Brasília
2011 Aparecida
2012 Aparecida

Ele fala sobre preparação
para a Jornada Mundial
da Juventude, em 2013,
no Rio, e a 50ª Assembleia-
Geral, que começa dia 18

AVANÇO

Participação de públicas aumenta Renda familiar
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● Confira onde ocorreram as
assembleias da CNBB
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A26.




