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Enquanto o programa Ciên-
cia sem Fronteiras (CsF) tem
diminuído a exigência de pro-
ficiência em língua estrange-
ria para o envio de mais bolsis-
tas a países como Canadá, Es-
tados Unidos e Grã-Bretanha,
no edital mais recente da Es-
panha, as normas se torna-
ram mais rígidas e as facilida-

des deixaram de ser as mesmas
das seleções em outros países.
Na prática, as novas regras criam
barreiras maiores para o envio
de estudantes ao país.

Na chamada mais recente da
Espanha, com previsão de divul-
gação dos resultados em abril, o
edital exige conhecimento inter-
mediário comprovado do espa-
nhol. Na seleção anterior – finali-
zada em julho de 2012 – não ha-
via essa exigência.

O endurecimento nas regras
impactou na seleção dos estu-
dantes. Dos 1.524 candidatos ins-
critos, mais de 70% não conse-
guiram seguir adiante por uma

série de motivos, entre eles não
terem alcançado o novo nível exi-
gido do idioma.

Além disso, até os candidatos
que têm conhecimento básico
de espanhol comprovado não te-
rão direito a um curso de aper-
feiçoamento da língua para que
possam alcançar o nível subse-
quente exigido.

Pela familiaridade com o por-
tuguês, para a subida de nível se-
ria necessário apenas um curso
intensivo de até 2 meses no Bra-
sil ou então de 30 dias na Espa-
nha. O tempo para a melhoria
não atrapalharia o cronograma
da seleção – as aulas começarão

depois de julho. Antes, era previs-
to aperfeiçoamento no exterior.

Segundo o Estado apurou, a
administração do programa bus-
ca equalizar cada vez mais a dis-
tribuição dos bolsistas nos mais
de 20 países participantes do
CsF. Atualmente, Portugal e Es-
panha – com menos instituições
de excelência internacional
quando comparados a países co-
mo EUA e Grã-Bretanha, e até
com instituições piores que algu-
mas brasileiras – concentram
quase 30% dos bolsistas.

Mesmo possuindo todos os re-
quisitos do CsF, o estudante de
Engenharia Ambiental da USP

Rodrigo Paiva, de 25 anos, não
conseguiu ser selecionado para
a Espanha. Ele obteve o certifica-
do de nível básico.

“Os candidatos a Portugal sim-
plesmente tiveram a opção de
mudar de país e vão ser beneficia-
dos com um curso de aperfeiçoa-
mento. Onde está a legitimidade
disto?”, questiona Paiva.

As mudanças prejudicam pelo
menos outros 150 estudantes.
“Entramos em contato com di-
versas universidades espanho-
las, muitas delas, como a de Can-
tábria e a Autônoma de Barcelo-
na, não exigem comprovação no
idioma e ofertam cursos de lín-

gua”, afirma a estudante de
Engenharia Ambiental da Uni-
versidade Federal do ABC
(UFABC) Ariane Corrêa

Consultado, o Conselho
Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico
(CNPq), um dos órgãos que
administram o programa, in-
forma que a mudança para o
nível intermediário foi uma
exigência da Fundación Uni-
versidad, parceira do progra-
ma na Espanha.

O órgão, no entanto, reve-
lou que “dentro das vagas dis-
poníveis, será concedida a
mesma possibilidade da cha-
mada de Portugal”, que permi-
te a troca de países e curso
imersivo no exterior no novo
destino. / D. L.

APENAS

22%

Para atenuar a falta de profes-
sores na cidade de São Paulo,
a Secretaria Municipal de Edu-
cação vai criar um grupo de
trabalho em conjunto com as
Secretarias de Saúde e de Pla-
nejamento para enfrentar o
problema. No ano passado fo-
ram registradas 903 mil ausên-
cias por motivos de saúde.

Os 60 mil professores da re-
de faltaram, em média, 15 dias
no ano passado por proble-
mas de saúde. “É uma anoma-
lia que precisa ser resolvida se

queremos uma educação de qua-
lidade”, afirma o secretário de
Educação, Cesar Callegari.

Para subsidiar o trabalho, a
pasta vai fazer um censo dos pro-
fessores e mapear as condições
de trabalho nas escolas para me-
lhor entender a incidência das

doenças que acometem os do-
centes, como estresse, diabe-
te e pressão alta.

“Há professores que che-
gam a trabalhar com até 40
alunos na faixa etária de 3
anos. O maior número de li-
cença acaba sendo por proble-
mas ortopédicos”, diz Claude-
te Alves, do Sedin, um dos sin-
dicato da categoria.

Homofobia. A preocupação
com o tema da saúde levou a
secretaria a estudar a adoção
de material de combate à ho-
mofobia. A cidade pode usar o
material já adotado pelo go-
verno estadual. “Após análi-
se, se considerarmos de boa
qualidade, não teremos ne-
nhuma dificuldade em replicá-
lo”, diz Callegari. / D. L.

Espanha aumenta exigência de idioma para bolsista

Prefeitura de SP vai ter plano
para evitar falta de professores

Site de curso de
inglês do MEC
tem problemas
Plataforma online do Inglês Sem Fronteiras tem instabilidade;
ferramenta é aposta para envio de mais estudantes ao exterior

ARQUIVO PESSOAL

Davi Lira

Principal medida adotada pe-
lo governo federal para melho-
rar o nível de inglês dos bolsis-
tas do Ciência sem Fronteiras
(CsF), a plataforma de ensino
My English Online (MEO)
vem apresentando uma série
de problemas técnicos – mes-
mo tendo sido liberada ape-

nas para 90 mil candidatos. O nú-
mero representa menos de 5%
das senhas que devem ser forne-
cidas. O baixo nível de inglês dos
estudantes candidatos é o gran-
de gargalo para que o programa
alcance as metas definidas pelo
governo.

A plataforma MEO foi lança-
da no início do mês. A previsão
do governo é liberar pelo menos

2 milhões de senhas de acesso a
alunos de universidades públi-
cas e de instituições privadas –
eles precisam ter obtido no míni-
mo 600 pontos no Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem).

As dificuldades começam lo-
go no início das inscrições para
o programa, segundo relatos de
estudantes recebidos pela repor-
tagem. Há casos em que nem a

inscrição inicial foi confirmada
pelo órgão administrador, a
Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Supe-
rior (Capes) – ligada ao Ministé-
rio da Educação (MEC). Além
disso, muitos estudantes pré-se-
lecionados ainda não consegui-
ram receber a senha para reali-
zar o curso – e dos que recebe-
ram, esse envio só ocorreu de-
pois de duas semanas.

“Infelizmente, tudo que con-
segui foi aceitar os termos de
adesão ao sistema. Mas como a
página não carrega, meus dados
não conseguiram ser enviados.
Já tentei várias vezes”, diz a alu-
na de Engenharia Ambiental da
Universidade de Goiás Isis Ter-
ra, de 22 anos.

Infraestrutura. Conforme o Es-
tado apurou, o Ministério da
Educação (MEC) pode ter des-
considerado a capacidade máxi-
ma de infraestrutura tecnológi-
ca suportada pela ferramenta,
uma vez que a ideia inicial do pro-
grama era ter no máximo 100 mil
inscritos, não 2 milhões.

O resultado disso é que o por-

tal sofre com instabilidades, de
acordo com estudantes. Tam-
bém houve falhas na construção
de uma ferramenta de orienta-
ção técnica aos participantes.

“O formulário de contato está
com problemas. Não consegui-
mos enviar as dúvidas que temos
para a Capes. Além disso, o siste-
ma vive em manutenção”, diz Ce-
sar Augusto Nogueira, de 22
anos, aluno de Sistemas de Infor-
mação da Universidade Federal
de São Carlos (UFSCar).

Pela ausência de informações
claras da Capes, Nogueira resol-
veu criar um página no Face-
book com o mesmo nome do pro-
grama para compartilhar dúvi-

das em comum, além de críti-
cas. A página já tem mais de
600 participantes.

Nivelamento. As dificulda-
des enfrentadas pelo estudan-
te Cristiano Faustino, de 21
anos, revelam brechas que po-
dem comprometer a qualida-
de do curso. “Logo no início o
sistema me disse que eu esta-
va no nível 2. Porém, mesmo
sem ter feito as aulas, já fui
passado de nível e já estou no
terceiro”, conta ele, aluno de
Ciência da Computação da
UFSCar. O extenso teste de
nivelamento, que pode durar
mais de duas horas, também é
motivo de queixa dos alunos.

Existe outro empecilho que
impede que candidatos de ins-
tituições privadas acessem a
ferramenta. Muitos deles re-
ceberam e-mails formais co-
municando que não pode-
riam participar do MEO, já
que não realizaram todas as
edições do Enem desde 2009.
As mensagens foram encami-
nhas à reportagem.

“Por que eu continuaria fa-
zendo um exame de ensino
médio já estando na gradua-
ção?”, questiona Gabriel Do-
mingues, estudante da Uni-
versidade de Mogi das Cruzes
(SP). Domingues realizou o
exame em 2009 e atingiu 738
pontos, pontuação superior
aos 600 pontos exigidos para
participar do curso online.

Consultada, a Capes diz
que “não é necessário que o
estudante de instituição priva-
da tenha feito prova em todas
as edições do Enem”. A infor-
mação, no entanto, contradiz
o informe divulgado no site
do próprio MEC, que explici-
ta a exigência de todas as edi-
ções do Enem.

Sobres os problemas relata-
dos pelos estudantes, o órgão
diz que o MEO é “uma plata-
forma estável e muitos dos
problemas se dão pelo fato
dos usuários não seguirem as
instruções dos tutoriais”.

Em relação ao teste de ni-
velamento, a Capes informa
que é “improvável que o can-
didato caia no nível inade-
quado”.

do total de bolsas previstas em 2011 pelo Ciência sem Fronteiras
já foram concedidas; a meta é enviar 101 mil bolsistas até 2015
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Ao lado de grandes instituições, o Grupo Educacional UNIESP tem investido na melhoria
da qualidade da programação do CNU - Canal Universitário de São Paulo (11 NET e 71 ou
187 VIVO TV - ex TVA). Incorporada ao grupo de gestão da emissora, que reúne USP, PUC,
Mackenzie, São Judas, Unisa e Unip, a UNIESP optou por ter uma produção exclusiva, a
fim de garantir a qualidade de imagem e de conteúdo. São oito horas de programação inédi-
ta por mês e, em abril, será lançado o programa "Avesso da Notícia", com apresentação do
jornalista Marco Piva.
Na grade permanecem atrações que têm registrado boa audiência, como "UNIESP
Solidária", que mostra a evolução social de alunos carentes, e "Documento UNIESP", que
apresenta temas na linha de prestação de serviços à sociedade. A UNIESP possui também
uma TV web, que reproduz a grade de programação do Canal Universitário, e a TV
Corporativa, veiculada em todas as unidades por meio de um moderno processo, o signage,
apropriado para lugares de grande concentração de pessoas, no qual se destaca a imagem de
alta resolução com legendas. E conta, por fim, com uma Rádio web com programação de
qualidade e sempre atualizada, as 24h do dia.
O acesso a estes veículos é feito pelo site www.uniesp.edu.br.

INFORME PUBLICITÁRIO

UNIESP tem nova programação
no Canal Universitário de SP
Programas podem ser acessados pela NET (11) e VIVO TV (71 ou 187)

é o valor da bolsa anual repassada pelo programa
ao aluno que vai realizar o intercâmbio na Espanha

Ação. Secretário Callegari
quer grupo interministerial

Novo edital do Ciência
Sem Fronteiras exige
nível intermediário de
espanhol; até julho,
não era preciso

● Falta de planejamento

Capes. Cesar
não consegue
contato

Em 2012, cidade
registrou 903 mil
ausências por motivos
de saúde, uma média
de 15 faltas por ano

DANIEL CARA
COORDENADOR DA CAMPANHA
PELO DIREITO À EDUCAÇÃO
“Quando analisamos a forma
como conduzimos a educação
no Brasil, vemos que é comum
trocarmos o pneu enquanto
o carro anda.”

A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.
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