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Ainda que o foco principal do
Ciência Sem Fronteiras – pro-
grama de intercâmbio de es-
tudantes do governo federal
– seja a área tecnológica, na
primeira chamada do progra-
ma, realizada no ano passa-
do, universitários de Huma-
nas foram contemplados.
Eles ganharam bolsa pela
área da Indústria Criativa.

Assim, alunos participan-
tes da segunda chamada, aber-
ta em novembro, pleiteavam
que as candidaturas fossem
julgadas da mesma forma co-
mo ocorreu na primeira eta-
pa – quando estudantes de
Arquitetura, Comunicação e
Artes conseguiram as bolsas.
Mas o governo decidiu barrar
essa brecha e publicou em
novembro uma retificação
restringindo os cursos. A mo-
dificação foi o objeto central
da disputa judicial.

Juiz manda
recolher livros
eróticos no RJ
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O Ministério da Educação
(MEC) vai distribuir para profes-
sores os vídeos da Khan Acade-
my, organização não governa-
mentalcriada peloamericano Sal-
man Khan que virou febre na In-
ternet. O material, planejado pa-

raserusadopelos estudantes,ser-
viránoBrasil deapoioparaos pro-
fessores. “Nada substitui a rela-
ção professor-aluno, mas é mais
uma opção que o professor tem
para ver boas aulas, práticas bem-
sucedidas”, disse o ministro da
Educação, Aloizio Mercadante.

A intenção é colocar as aulas
oferecidas pela Khan Academy
nos tablets entregues aos profes-
sores neste ano e também no Ca-
nal do Professor, um site com
material auxiliar para as aulas, as-
sim como na TV Escola. Mas o
material não foi criado para ser
usado em sala de aula. Ontem,

em um seminário sobre educa-
ção digital no MEC, Khan disse
que as aulas funcionam porque
respeitam o ritmo dos alunos, de
modo que podem repetir as au-
las quando quiserem. Para ele, o
método não funcionaria se usa-
do em apresentações nas salas.
“O principal valor é o estudante
poder estudar no seu próprio rit-
mo e depois usar a aula para inte-
ração com o professor”.

O material da Khan Academy já
está sendo usado em dez escolas
de São Paulo e Santo André em
um projeto da Fundação Lemann
que traduziu cerca de 400 vídeos.

O projeto, com 1.225 alunos, atin-
girá 6 mil estudantes neste ano.

Universidade Livre. O minis-
tro também anunciou que pre-
tende criar neste ano um portal
com vídeos de aulas e seminá-
rios de cursos de graduação e
pós-graduação das universida-
des federais brasileiras. O proje-
to, batizado de Universidade Li-
vre do Brasil, deve atender estu-
dantes e a população em geral.

José Herencia será diretor
administrativodoMunicipal

Leia. Família culpa greve em
hospital por morte de aposentada

estadão.com.br/saude

PARA LEMBRAR

MEC vai distribuir a docentes aulas da Khan Academy

Internacional. A presidente Dilma Rousseff durante encontro com beneficiados pelo Ciência sem Fronteiras, em Madri
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Online. Assista a uma videoaula
da Khan Academy
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Retificação em
novembro

Agências admitem inscrições de cursos
de Humanas no Ciência sem Fronteiras

ROBERTO STUCKERT FILHO/PR-19/11/2012

Davi Lira

Mesmo com a decisão da Justi-
ça, que suspendeu anteontem
uma liminar que permitia a
participação de universitários
da área de Humanas no Ciên-
cia Sem Fronteiras (CsF), as
agências de fomento responsá-
veis pelo programa ainda per-
mitem que alunos de todas as
áreas, incluindo Humanas, ins-
crevam-se no edital que teve
seu prazo estendido para o dia
25 deste mês.

A decisão do Tribunal Regio-
nal Federal (TRF) da 5.ª Região
não alterou o quadro de indefini-
ção dos estudantes de Humani-
dades e também de universitá-
rios de Saúde que ainda criticam
a falta de clareza na definição de-
talhada dos cursos que podem
participar do programa. A crítica
é focada em pelo menos duas das
áreas consideradas prioritárias
pelo CsF: Ciências da Saúde e In-
dústria Criativa.

Cursos como Enfermagem e
Fisioterapia, mesmo fazendo
parte das Ciências da Saúde, ha-
viam sido excluídos na retifica-
ção feita no edital aberto em no-
vembro do ano passado que res-
tringia os cursos elegíveis. A ex-
clusão atingiu também mais de
20 cursos da área de Humanida-
des, como Comunicação, Cine-
ma, Mídias Digitais e Design de
Moda.

A Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) e o Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científi-
co e Tecnológico (CNPq) – res-
ponsáveis pelo CsF – afirmam
que a permissão para que alunos
de todos os cursos se inscrevam
no programa se justifica “pelas
dificuldades técnicas nas inscri-
ções dos candidatos”.

As agências de fomento infor-

mam, contudo, que, ao final do
processo, a candidatura ainda se-
ria analisada de acordo com as
regras do programa. Segundo o
Estado apurou, as agências

têm resistência em delimitar os
cursos elegíveis, tendo em vista
a dificuldade em categorizar cur-
sos como sendo tecnológicos ou
não tecnológicos.

O fato é que a liberação do sis-
tema ainda é vista com descon-
fiança pelos estudantes. “Mes-
mo conseguindo me inscrever,
ainda não dá para ter certeza de
que a minha inscrição, depois de
passar pela universidade, será
homologada pela Capes”, diz a
aluna de Psicologia da Universi-
dade de Brasília Laura Percilio
Santos, de 22 anos.

Mas a incerteza dos estudan-
tes perde força diante de uma pe-
quena esperança. “Eu cheguei a
falar com a chefe-geral do Ciên-
cia sem Fronteiras. Segundo ela,
todas as inscrições serão analisa-
das de forma igualitária, levando

em conta os critérios adotados
nos editais anteriores”, diz o alu-
no de Jornalismo da PUC Minas,
Igor Silva, de 19 anos. Ontem, ele
foi à Capes, em Brasília, reforçar
esse pedido de análise igualitá-
ria, especialmente para cursos
de Humanas que poderiam estar
vinculados à Indústria Criativa.

Fundamento. A preocupação
dos universitários tem funda-
mento. Na última sexta-feira, foi
publicada uma portaria deixan-
do expresso que cabem à Capes e
ao CNPq “definirem a pertinên-
cia das candidaturas às diversas
áreas e temas, conforme o curso
de origem dos candidatos”.

Além da falta de detalhamen-
to, os estudantes prejudicados
com a decisão ainda criticam a
exclusão de cursos de Humani-

dades e Ciências Sociais com for-
te relação com a tecnologia, co-
mo Audiovisual, Cinema de Ani-
mação e Mídias Digitais, quando
vinculados à área da Indústria
Criativa.

Posicionamento endossado
por especialistas em Indústria
Criativa como Rodrigo Cintra,
coordenador do curso de Rela-
ções Internacionais da Escola Su-
perior de Propaganda e Marke-
ting (ESPM). “Acho um erro do
governo ignorar que os cursos
da área de Humanidades têm di-
nâmicas diferenciadas. Com a ex-
clusão total desses cursos, a Eco-
nomia Criativa fica diminuída”,
diz Cintra.

Consultado, o Ministério da
Educação (MEC) afirma que “a
decisão da Justiça é bem clara: a
inscrição é por área, não valendo

a de Humanidades. Só valem as
áreas prioritárias do programa,
voltado às ciências básicas: mate-
mática, física, química, biologia,
as áreas das engenharias, tecno-
lógicas e ciências da saúde”.

A pasta ainda informa que “o
Brasil tem um dos maiores índi-
ces per capita de psicólogos e ad-
vogados”.

Opinião semelhante à de Gus-
tavo Balduino, secretário execu-
tivo da Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Fede-
rais de Ensino Superior (Andi-
fes) – entidade que representa as
universidades federais. “O Ciên-
cia sem Fronteiras não é um pro-
grama de assistência social, para
ter cotas. Em outros editais, a
quantidadede bolsas para Huma-
nas é até quatro vezes superior
ao da área de tecnologia.”

Maria Fernanda Rodrigues

A livraria Nobel de Macaé, a 182
quilômetrosdo Rio deJaneiro, re-
cebeu na segunda-feira a visita de
dois policiais e de dois comissá-
rios da Segunda Vara de Família,
da Infância, da Juventude e do
Idoso do município. A ordem era
recolherlivros com conteúdo im-
próprio para menores de 18 anos
que não estivessem em embala-
gens lacradas. “Foi um constran-
gimento horroroso. Em momen-

to algum houve um interesse em
nos orientar”, disse o proprietá-
rio Carlos Eduardo Coelho.

A ordem de serviço do juiz Ra-
phael Baddini de Queiroz Cam-
pos, assinada dia 11, apoia-se no
artigo 78 do Estatuto da Criança e
do Adolescente, de 1990. “O ECA
determinaa forma de comerciali-
zação desse material, que deve
ser lacrado”, comenta o juiz. Ele
não espera que sua iniciativa de
fiscalização seja tomada como
exemplo. “Não temos intenções
outras quando cumprimos a lei.
Estamos protegendo as crianças
e adolescentes de Macaé.”

Obrascomconteúdopornográ-
ficos sempre foram vendidas,
mas ficavam em seções especiais.
Agora, com o fenômeno da trilo-

gia50TonsdeCinza,deE.L.James,
citadapelo juizno documento,es-
ses livros são folheados na entra-
da das livrarias do mundo todo.

Curiosamente não havia um
único exemplar de James na loja
no dia da ação, conta o proprietá-
rio, e levaram obras de outras ca-
sas. Coelho disse que tem dez
dias para se defender e pediu as-
sessoria jurídica à Nobel. “Ele es-
tá cumprindo a lei, mas punindo
uma livraria. Os livros não são
meus;sãoconsignadospelaedito-
ra. Não posso lacrá-los ou colocar
etiqueta.Issodevevirdaeditora.”

A Intrínseca, que publica o
best-seller de James, e a Câmara
Brasileira do Livro só vão se pro-
nunciar quando forem informa-
das oficialmente da questão.
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Encontro. Khan ao lado de Mercadante após seminário

● Carência generalizada

Educação. Contrariando orientação do MEC e da Justiça, que restringem participação no programa a alunos de Exatas e Biológicas,
Capes e CNPq, responsáveis pelo programa, afirmam que permissão generalizada se justifica pela dificuldade de categorizar cursos

Os vídeos americanos
que viraram febre na web
servirão de apoio para os
professores; material foi
planejado para alunos

João Luiz Sampaio

O gestor cultural José Luis He-
rencia é o novo diretor adminis-
trativo da Fundação Teatro Mu-
nicipal. Ele vai trabalhar ao la-
do do maestro John Neschling,
que ocupa o posto de diretor ar-
tístico. Sua nomeação foi revela-
da em um comunicado oficial
enviado na segunda-feira aos ar-
tistas dos corais e orquestras
do Municipal, que foram convo-
cados para uma reunião no dia
30 para receberem “as devidas

explanações sobre o ano de tra-
balho que se inicia”.

Herencia trabalhou com o se-
cretário municipal de Cultura,
Juca Ferreira, no Ministério da
Cultura de 2008 a 2010. Por cau-
sa disso, teve contato próximo
com o maestro Neschling, que
em 2010 criou a Companhia Bra-
sileira de Ópera com o apoio do
governo federal.

O comunicado enviado aos ar-
tistas também informa sobre o
cancelamento de um concerto
marcado para 25 de janeiro, quan-

do a Sinfônica Municipal toca-
ria a cantata Carmina Burana.
A apresentação havia sido
marcada ainda no ano passa-
do, para justificar a contrata-
ção dos músicos que, até a im-
plementação definitiva da
Fundação Teatro Municipal,
atuarão por meio de contra-
tos provisórios de trabalho.

Sobre esta questão, o comu-
nicado diz que “os contratos
serão formalizados conforme
combinado em dezembro pas-
sado”. “Mesmo sem o concer-
to do próximo dia 25, será
mantido o período de três me-
ses. O pagamento para os con-
tratados, provavelmente, se-
rá liberado na próxima sema-
na”, conclui a nota.

RODRIGO CINTRA
COORDENADOR DO CURSO DE
RELAÇÕES INTERNACIONAIS (ESPM)
"O Brasil desponta como um dos
países com maior potencial de
Economia Criativa, mas por
enquanto é apenas potencial. É
por isso que as bolsas para a
Indústria Criativa deveriam ser
concedidas aos alunos de
qualquer curso. O que importa é
que ele esteja estudando nessa
área carente do País lá fora.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 17 jan. 2013, Primeiro Caderno, p. A17.




