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Educação. Processo de certificação será facultativo e gratificação pode chegar a R$ 4 mil mensais para quem trabalha mais de
30 horas por semana; para sindicalista, Estado substitui o reajuste salarial para todos pelo bônus, que beneficia somente alguns
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Professores da rede estadual do RJ
serão avaliados e receberão bônus
fin
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1,3 mil

escolas formam a rede do RJ

de
st

co anos.
“Queremos que o professor se
mantenha atualizado, busque a
formação continuada, o aprimoramento para que lá na frente esteja ministrando uma aula melhor”, afirma o subsecretário de
gestão de pessoas da Secretaria
de Estadual de Educação, Luiz
Carlos Becker. “Também é uma
forma de atrair bons professores
e reter talentos”, complementa
ele, que também lembra que países como Chile, Singapura e
Françatêmprogramasde certificação de professores.

78 mil

ão

professores, com média
de idade de 30 anos
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1,05 milhão
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de alunos

50%

Níveis superiores. Em 2014,

ut

da rede é composta por docentes
com carga horária de 16 horas e
até 5 anos de funcionalismo

tem início a certificação para o
nível 2. Os professores que já demonstraram domínio da maté-

retoria do Sindicato Estadual de
ProfissionaisdeEducação(SepeRJ), diz que os professores já são
certificados quando aprovados
em concurso público. “É uma
coisa absurda. O Estado não dispensaoprofessorparafazermestrado, doutorado, mas cobra
aprimoramento”, critica.
Ela diz que não há previsão no
orçamentode2013para o reajuste do salário dos professores.
“Não dar reajuste salarial é uma
forma de obrigar todo mundo a
se inscrever. Bonificação não é
política para toda a rede. Estamosestudando uma saída jurídica”, declara.
Becker afirma que o concurso
“não garante nem obriga” que o
professor se atualize. “Ele pode

dar a mesma aula de 15 anos
atrás. E temos reclamações de
pais e alunos. Concurso mostra
quem é bom em prova. A pessoa
vemparaaescola enão temdidática, não sabe planejar uma aula,
tem dificuldade de relacionamento. E nada disso é pego em
concurso”, exemplifica.
A doutora em políticas públicase planejamento emeducação
BerthadoVale,professoradaFaculdade de Educação da Universidadedo Estadodo RiodeJaneiro (Uerj), vê a certificação como
uma medida positiva. “O professor tem de se atualizar e (o bônus) é um estímulo para que
busque o aprimoramento. Muitos nem sequer leem jornal, não
têm e-mail”, completa.

● No Estado, o bônus dos profes-
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Perspectiva artística da Fachada
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Críticas. A professora Maria

Ciência sem Fronteiras exclui pelo
menos 24 cursos de novo edital
Entrega: Abril de 2014

2 dorms (1 suíte) - terraço

3 dorms (2 suítes) - opção junção

Maison 171 m 2 privativos (duplex - 3 suítes)
Cobertura duplex -
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Alto padrão de acabamento
• SALAS E QUARTOS COM RÉGUAS DE MADEIRA CUMARU • AQUECIMENTO SOLAR
• BANHEIROS EM MÁRMORE PIGUES • COZINHA E ÁREA DE SERVIÇO EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL
• GUARITA BLINDADA • GERADOR DE ENERGIA INCLUSIVE EM TODO O APARTAMENTO
• ELEVADORES COM SISTEMA DE SEGURANÇA BIOMÉTRICA
Vendas:

sores está atrelado ao desempenho dos alunos. O valor chega a
2,4 salários, definido com base
no rendimento dos estudantes na
prova do Sistema de Avaliação
do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp).
Cada escola tem metas de
aprendizado a serem cumpridas.
Professores e servidores que
atingem 100% das metas recebem 2,4 salários. Se a escola
cumpriu metade da meta, por

exemplo, recebe meio bônus.
Neste ano, 85,1% das escolas
paulistas foram bonificadas. Isso corresponde a 205 mil docentes, diretores e demais profissionais. O valor pago pelo governo
foi de R$ 538,5 milhões. Para coibir as faltas, o bônus depende da
frequência: quem não comparece às aulas em pelo menos dois
terços do ano perde o direito.
O Saresp é uma prova anual
que avalia os alunos nos 3º, 5º,
7º e 9º anos do ensino fundamental e no 3º do ensino médio. Com
as notas e dados do fluxo escolar
(porcentual de aprovação) é calculado o Índice de Desenvolvimento da Educação de São Paulo
(Idesp). / OCIMARA BALMANT

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 nov. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.

DEAL PARA VOCÊ.
EXATO PARA SUA VIDA.
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ria na prova de nível 1 terão, no
novo processo, de se deparar
comcasospráticos. “Elevaimostrar se sabe aplicar o assunto no
dia a dia. Vai se deparar com
questõesquetratamdedificuldades na turma, como solucionálas. É o cotidiano na sala de aula”, explica Becker.
Já para obter a certificação de
nível 3, o professor terá de dar
uma aula diante de uma banca
examinadora. Se aprovado, ele
será uma espécie de referência
para os demais docentes da mesmamatéria.“Elevaiprepararnovos professores, até mesmo com
o uso de videoaulas”, diz.
Beatriz Lugão, integrante da di-

VILA NOVA CONCEIÇÃO
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Docentes são
gratificados desde
2008 em SP

Avaliação. Aula em colégio estadual na favela de Manguinhos, na zona norte do Rio

A

Pela primeira vez, os professores da rede estadual de ensino
do Rio de Janeiro serão avaliados individualmente e receberão uma gratificação de acordo com o domínio da matéria
em que são titulares.
A Secretaria Estadual de Educação instituiu a certificação dos
professores em três níveis – no
topo da carreira ficarão aqueles
quetiveremdemonstradoacapacidade de aplicar esses conhecimentos na prática, além de terem boa didática e conhecimentos de pesquisa.
A bonificação será de R$ 500 a
R$ 2 mil mensais para os docentes que cumprem carga horária
de 16 ou 22 horas e entre R$ 1 mil
e R$ 4 mil para os que trabalham
30 ou 40 horas semanais.
Amedidafoicriticadapelosindicato da categoria, que acusa o
EstadodoRiodesubstituir oreajuste para todos os professores
pela gratificação, que beneficia
somente alguns.
O processo de certificação será facultativo. No ano que vem,
todos os docentes que se inscreverem farão prova para o nível 1.
Os que tiverem mais de 80% de
aproveitamento na prova objetiva e na redação poderão receber
a gratificação.
Aqueles que não obtiverem a
pontuação mínima podem fazer
um curso de aperfeiçoamento
de dez meses, com uma bolsa
mensal de R$ 300. Para os aprovados,acertificação valeporcin-
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Visite o stand de vendas.

Realização:

Rua Marcos Lopes, 226 - Vila Nova Conceição
www.exactvilanova.com.br
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Programa é focado na
área tecnológica, mas
a categoria Indústria
Criativa era uma ‘brecha’
para alunos de Humanas
O programa federal Ciência Sem
Fronteiras (CsF) excluiu no seu
mais novo edital a possibilidade
departicipação de estudantesde
pelo menos 24 cursos, 20 deles
de Ciências Humanas. O foco
principaldo CsFéaárea tecnológica, mas 1.114 estudantes de Humanas já foram contemplados
pelo programa em uma área chamada Indústria Criativa.
O número representa 6% do
total de bolsistas, mas é maior,
por exemplo, que o número de
beneficiados de Computação e
Tecnologia da Informação (887
bolsistas), uma das mais estratégicas para o País. Até agora,
17.134 estudantes estão em outros países pelo programa.
Nesse edital foram excluídos
cursos como Publicidade, Artes
Plásticas, Cinema e Jornalismo.
Carreiras da área de Saúde também foram atingidas, como Enfermagem e Fisioterapia.
Em entrevista ao Estado há
duas semanas, Jorge Guimarães,
presidente da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (Capes) – um dos
órgãos responsáveis pelo CsF –,
já havia adiantado que poderia
alterar os editais. A definição da
áreaIndústria Criativano site do
programa já havia sidomodificada por ser considerada muito
abrangente.
“A primeira definição tinha ficado muito frouxa e pessoas de
áreas similares acharam que podiamserincluídas”,disseGuimarães. “A ênfase continua sendo
nas áreas tecnológicas.”

Publicidade. Nathalia é bolsista na King’s College London

Programa pode ter
bolsa de mestrado
● O Comitê Executivo do Ciência

sem Fronteiras está considerando a possibilidade de incluir no
programa a modalidade de mestrado para o curso de Cinema. Os
cursos dessa área tendem a ser
muito caros por envolverem o
uso de diversos equipamentos
especiais. “É provável que essa
ideia seja aprovada. Podemos
pelo menos fazer um teste”, diz o
presidente da Capes, Jorge Guimarães. Por enquanto, o programa não inclui a modalidade de
mestrado. / C.C e I.L

As mudanças causaram revoltaentreestudantes,quejá semobilizaram no Facebook, com a
criação do grupo “Ciência com
Fronteiras”, que conta com 700
membros.Oestudantede Jornalismo da PUC-MG Igor Silva, de
19 anos, foi pego de surpresa. “Já
gastei mais de R$ 800 me preparando para os exames de certificação”,conta.Eleplanejavaestu-

dar na Austrália.
A estudante de Publicidade
na Universidade de Fortaleza,
ThaísEsmeraldo, de 21anos, disse-se “desrespeitada” com a mudança. “Pessoas que antes tinham a mesma condição que tenho hoje puderam participar.
Por que me tiraram esse direito?”, questiona Thaís.
Beneficiada. Já a aluna de Pu-

blicidade da UFRJ Nathalia Barbosa, de23 anos, foi uma das que
conseguiramumabolsapeloprograma, mesmo não cursando
uma das carreiras prioritárias do
CsF. HojeelaestudanaUniversidade de King’s College, em Londres. “Acredito que os fatores
que contaram para a minha concessãoforamapenasosacadêmicos: o meu currículo e projetos
deiniciaçãocientíficanafaculdade”, diz ela.
Além de tecnologia, ciências
exatas e engenharia são consideradasprioritárias asáreasde Biotecnologia, Petróleo e Gás. O
programa prevê a concessão de
101 mil bolsas em quatro anos. /
CRISTIANE NASCIMENTO, CLARICE
CUDISCHEVITCH,
ISABELA LAMSTER
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