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Com dificuldades para preen-
cher as vagas do programa
Ciência Sem Fronteiras
(CsF), o governo brasileiro
diminuiu no início de março
a exigência de conhecimento
de alemão, francês, inglês e
italiano para seleção de bol-
sistas, permitindo que univer-
sitários com baixo nível ou
até nenhum conhecimento
nesses idiomas sejam selecio-
nados. Tudo para cumprir a
meta de enviar 101 mil bolsis-
tas para o exterior até 2015 .

Além disso, com o excesso
de candidatos interessados
em estudar em Portugal por
conta da facilidade do idio-
ma e da menor exigência aca-
dêmica, o governo ofereceu
transferência (sem teste de
proficiência) a 9,7 mil estu-
dantes para países como Esta-
dos Unidos, Grã-Bretanha,
França ou Alemanha.
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Professores da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp)
temem que o governador Geral-
do Alckmin não respeite o resul-
tado da consulta acadêmica feita
em março e corroborada pela lis-
ta tríplice encaminhada pelo
Conselho Universitário (Con-
su) no começo deste mês ao Palá-

cio dos Bandeirantes. Ontem, A
Associação dos Docentes da
Unicamp (Adunicamp) encami-
nhou um documento ao palácio
em que afirma que a escolha de
um nome que não seja o primei-
ro da lista será vista como uma
intervenção e um golpe contra a
autonomia da universidade.

“Passadas duas semanas des-
de a elaboração da lista tríplice

para a indicação (...) do próximo
reitor da Unicamp, começam a
circular na universidade ruídos
no sentido de que vossa excelên-
cia estaria propenso a não indi-
car o primeiro nome da lista ela-
borada pelo Conselho Universi-
tário, instância deliberativa má-
xima da instituição”, diz o texto.

O processo de escolha do no-
vo reitor começou em 8 de mar-
ço, quando 36 mil eleitores da co-
munidade acadêmica (professo-
res, alunos e funcionários) esco-
lheram entre os quatro candida-
tos os nomes de José Tadeu Jor-
ge, ex-reitor e professor da Facul-
dade de Engenharia Agrícola, de
Mário José Abdala Saad, diretor
e professor da Faculdade de

Ciências Médicas, para disputar
o segundo turno. Tadeu Jorge
foi eleito com 53% dos votos.

O resultado foi, então, subme-
tido ao Consu, que elaborou uma
lista tríplice encabeçada pelo pri-
meiro colocado e seguida por
Saad, nome mais próximo do

atual reitor da Unicamp, Fernan-
do Costa, e pelo engenheiro ele-
tricista José Claudio Geromel. É
ogovernador quem escolhedalis-
ta o nome do reitor – por tradição
écomumque o primeirosejaindi-
cado. O prazo vence amanhã.

Para a Adunicamp, “um reitor

que não fosse o nome escolhido
pela comunidade seria recebido
internamente como interventor,
dificultando enormemente a
complexa tarefa de gerir uma ins-
tituição responsável pela produ-
ção de cerca de 15% do conheci-
mento novo produzido no País”.
A Adunicamp representa 2,1 mil
professores e pesquisadores.

No documento, a associação
lembra também que todos os
candidatos assinaram, durante a
disputa, um documento dizen-
do que só aceitariam assumir o
cargo se vencessem a eleição.

Outro grupoque reúne 134 pro-
fessores divulgou o documento
Manifestação pela Institucionali-
dade da Unicamp, em que afir-
ma repudiar “qualquer atitude
que busque desestabilizar a insti-
tucionalidade da Unicamp, sob
pretextos políticos menores”.

A assessoria de Geraldo Alck-
min foi procurada, mas não retor-
nou até a noite de ontem.
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Leia. Carro sem portas
combate o engarrafamento
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Bruno Deiro

O Ministério do Meio Ambiente
decretou estado de emergência
ambiental em 19 Estados e no
Distrito Federal por conta da
ameaça de queimadas e incên-
dios florestais no País nos próxi-
mos meses. A portaria, publica-
da ontem no Diário Oficial, é re-
novada desde 2008 para garantir
a contratação emergencial de
até 2,5 mil brigadistas em áreas
potencialmente expostas.

Apenas sete Estados não entra-

ram na lista: Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Pau-
lo, Espírito Santo, Alagoas e Rio
Grande do Norte. Em um primei-
ro momento, áreas em 14 Esta-
dos entrarão em alerta até o fim
do ano – Ceará, Pernambuco, Pa-
raíba, Sergipe e Roraima serão in-
cluídos só no segundo semestre.

O diretor de proteção ambien-
tal do Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis (Ibama),
Luciano Evaristo, diz que inicial-
mente serão contratados 1,6 mil
brigadistas. “Daremos treina-
mento de uma semana para os
selecionados, que ficarão de
prontidão para atender às ocor-
rências”, explica. “O restante se-
rá chamado se for necessário.”

Com informações obtidas
pelos programas de preven-
ção e monitoramento, é feito
um mapa dos pontos ameaça-
dos. “No meio do ano, por
exemplo, parques nacionais
como Veadeiros e Araguaia,
no Cerrado, sofrem pressão
muito forte do fogo e certa-
mente teremos ocorrências”,
explica Evaristo. “A gente
tem uma ideia de onde podem
vir as ocorrências acompa-
nhando o histórico de desma-
tamento, mas qualquer sujei-
to pode tocar fogo em uma de-
terminada área.”

Novo foco. Segundo ele, nes-
te ano o foco não serão os mu-
nicípios, mas áreas relevantes
do ponto de vista da conserva-
ção. “Daremos prioridade a 18
terras indígenas, 35 unidades
de conservação e 21 assenta-
mentos extrativistas onde há
um histórico de ocorrências.”

Professores da Unicamp temem
‘intervenção’ na escolha de reitor

O arquiteto que modernizou o
México, Pedro Ramírez Vá-
zquez, morreu aos 94 anos, an-
teontem, no dia em que come-
morava seu aniversário.

Autor do projeto do Museu
de Antropologia na Cidade do
México, que o tornou mundial-
mente famoso, Ramírez Vás-
quez assinou vários outros edifí-
cios no México muito conheci-
dos no circuito turístico, como
a Basílica de Guadalupe, visita-
da por milhares de peregrinos
todos os anos, além da sede do
Partido Revolucionário, que

governou o México entre 1929 e
o ano 2000.

Em 1968, durante a realização
dos Jogos Olímpicos na Cidade
do México, ele orquestrou a mo-
dernização arquitetônica da ci-
dade, ao liderar o comitê organi-

zador do evento. O profissional
“mais prolífico e influente da
área”, como o definiu o Conse-
lho Nacional para a Cultura e as
Artes, ele trabalhou muito fora
do México, onde nasceu, em
1919, durante a Revolução Mexi-
cana. Seu pai era livreiro e dois
dos seus irmãos seguiram a car-
reira política, um deles como
ministro do Trabalho.

Entre os projetos internacio-
nais importantes de Ramírez
Vásquez estão o Museu das Cul-
turas Negras de Dacar (Sene-
gal) e os prédios governamen-
tais de Dodoma (Tanzânia). O
arquiteto recebeu prêmios inter-
nacionais, mas foi criticado pe-
lo poeta Octavio Paz por ter pro-
jetado um museu (de Antropo-
logia) que distorceu a história,
glorificando os astecas. / AGF

Ameaça de queimadas
põe 19 Estados em alerta

Novo foco. Anúncio da bolsa ocorreu durante o lançamento do Portal de Estágios & Empregos do programa, em Brasília
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Governo dará bolsas do Ciência Sem
Fronteiras a profissionais de empresas

Regras foram
flexibilizadas
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Fiscalização. Equipes acompanham apuração de votos

Educação. Atualmente, programa beneficia somente estudantes que mantêm vínculo com universidades; na nova modalidade,
a empresa ou o instituto de pesquisa em que o profissional trabalha continuará pagando o salário e o governo arcará com a bolsa

No aniversário. Vásquez
morreu no dia em que fez 94

● Precedente
O atual reitor da USP, João
Grandino Rodas, foi escolhido pe-
lo então governador José
Serra, apesar de ter ficado em
segundo lugar na eleição indireta.

Em documento, eles
dizem que autonomia
ficará comprometida se
Alckmin não nomear
o primeiro da lista

Ricardo Della Coletta
BRASÍLIA

O Programa Ciência Sem
Fronteiras, lançado no final
de 2011 com o objetivo de ofe-
recer mais de 100 mil bolsas
em quatro anos para capacita-
ção de brasileiros no exterior,
vai ganhar uma nova modali-
dade. O foco agora são profis-
sionais de empresas e institu-
tos de pesquisa que atuam em
áreas consideradas prioritá-
rias, como engenharia, biomé-
dicas, computação e tecnolo-
gia, fármacos e biotecnologia.

A Bolsa de Desenvolvimento
Tecnológico no Exterior, vincu-
lada ao programa, foi anunciada
ontem pelo presidente do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimen-
to Científico e Tecnológico
(CNPq), Glaucius Oliva.

O objetivo da nova modalida-
de, explicou Oliva, é mirar nas
instituições que fazem ciência
sob demanda, ou seja, para aten-
der a uma determinada necessi-
dade do País. “O sistema de ino-
vação tem um tripé: a universida-
de, as empresas e os institutos
de pesquisa e tecnológicos, que
fazem ciência sob demanda.”

As atuais modalidades do pro-
grama priorizam pessoas com
vínculos com universidades, se-
ja na graduação ou na pós-gra-
duação, mas excluem quem faz
pesquisa e desenvolvimento fo-

ra da academia. “É para esse uni-
verso (empresas e institutos de tec-
nologia) que estamos desenhan-
do esse novo modelo de bolsa”,
afirmou Oliva.

Ainda não há data para o lança-
mento do primeiro edital da no-
va modalidade, mas a estimativa
inicial é oferecer 7 mil bolsas.

Para realizar o intercâmbio, se-
rá exigido que a empresa ou o

instituto mantenha o salário do
profissional durante a tempora-
da no exterior. O Ciência Sem
Fronteiras, por sua vez, comple-
mentará com o valor da bolsa,
que deve ser, no caso dos Esta-
dos Unidos, de US$ 1,3 mil e US$
2,1 mil mensais, a depender do
nível do profissional.

Portal. O anúncio da nova bol-

sa ocorreu durante o lançamen-
to do Portal de Estágios & Em-
pregos do Ciência Sem Frontei-
ras, em Brasília, do qual partici-
param os ministros Aloizio Mer-
cadante, da Educação, e Marco
Antonio Raupp, da pasta Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação.

A nova bolsa vai abarcar duas
categorias de profissional: jú-
nior e sênior. No primeiro caso,

será necessário ter curso supe-
rior e atuar em um das áreas con-
sideradas prioritárias. Já para ter
direito à bolsa sênior, o profissio-
nal terá de comprovar pelo me-
nos cinco anos de experiência
em pesquisa e inovação nessas
mesmas áreas.

A ideia é que esses profissio-
nais passem uma temporada
em empresas ou institutos no

exterior para aperfeiçoamento
e desenvolvimento de projetos
direcionados.

“Ele (o bolsista) não sairá do
Brasil para fazer um doutorado.
Ele irá com um foco específico:
fazer um sistema de automação,
um sistema de controle, um dis-
positivo sensor para melhorar a
produção”, exemplificou o presi-
dente do CNPq.A ut
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A22.




