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País entra para
conselho de
prova mundial

NA WEB

Marina Azaredo

No lugar de debates sobre um
tema que causa dúvidas, muitos
comentários na internet. Em
vez dos encontros semanais, a
possibilidade de pedir e dar aju-
da o tempo todo. A casa dos ami-
gos é trocada pelas redes so-
ciais e os colegas, por desconhe-

cidos. Em 2013, o grupo de estu-
dos é virtual e está no Face-
book. A menos de uma semana
do Enem, muitos estudantes se
reúnem em grupos da rede so-
cial com milhares de membros
para trocar dicas, como no Reda-
ção no Enem, no Redação Nota
1000-Rumo à Aprovação e no
Correção de Redações para o

Vestibular.
Antonio Nogueira Neto, de

Altamira (PA), está no 3.º ano
do ensino médio. Com a escola
em greve, tem aproveitado o
tempo livre para fazer e refazer
textos e postar no Redação no
Enem, que tinha 8.854 mem-
bros até a noite de ontem. “É
um bom meio de estudar em ca-

sa”, opina.
Danilo Costa, de São Paulo,

começou a fazer cursinho neste
ano e vai prestar o vestibular da
Fuvest para Medicina. Há um
mês, entrou no grupo do Face-
book e tem se oferecido para
corrigir redações. “Quando cor-
rijo uma delas, é como se eu
mesmo estivesse olhando meu

texto e pensando no que eu não
posso errar mais. É um exercí-
cio excelente”, comenta. Ele cal-
cula já ter corrigido cerca de 40
textos e aponta os principais er-
ros dos colegas: redundâncias,
uso de clichês e falta de argu-
mentação. Grande parte dos
grupos do Facebook é fechada.
Mas basta fazer uma solicitação
de participação para acessar.

Secretarias. Para ajudar os alu-
nos na preparação para a prova,

algumas secretarias estaduais
de Educação também usam re-
cursos da web. Em São Paulo, os
alunos de 3.º ano da rede públi-
ca podem fazer umsimulado vir-
tual com base no Enem. Em Mi-
nas Gerais, o Plantão Enem ofe-
rece conteúdo em vídeo – em
que professores debatem te-
mas que podem cair nas provas.
No Espírito Santo, o site Espa-
ço Enem também oferece ví-
deos, dicas e informações sobre
o exame do fim de semana.

Vídeo. Veja
dicas dos

professores
sobre o exame

Ricardo Brandt / CAMPINAS

Os alunos da Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp)
desocuparam ontem à tarde o
prédio da reitoria, que havia si-
do invadido no dia 3 em protes-
to contra a permissão para a en-
trada da Polícia Militar nos câm-
pus da instituição. A autoriza-
ção foi dada após o assassinato
de um aluno no câmpus de Cam-
pinas, durante uma festa.

Os estudantes fizeram um

mutirão de limpeza no pré-
dio durante o fim de semana
e enumeraram os vidros das
janelas quebrados para que o
Diretório Central Estudantil
(DCE) faça o reparo.

Uma comitiva da reitoria,
encabeçada pelo coordena-
dor-geral da Unicamp, Álva-
ro Crosta, entrou no prédio
para avaliar os estragos deixa-
dos pelos estudantes. Segun-
do Crosta, há portas e janelas
quebradas e uma nova pintu-
ra do prédio terá de ser feita
por causa das pichações.

Durante a desocupação,
cerca de 200 alunos fizeram
uma manifestação, com apre-
sentação de teatro, marchi-
nhas e rojões. Uma faixa com
os dizeres “A luta só come-
çou” foi deixada no prédio.

A desocupação foi aprova-
da na quarta-feira da semana
passada, após o reitor da
Unicamp, José Tadeu Jorge,
declarar que não permitiria a
entrada da PM para policia-
mento ostensivo na universi-
dade e iniciaria uma discus-
são para a contratação de vi-
gias concursados.

Estudantes trocam dicas nas redes sociais

Alunos desocupam
reitoria da Unicamp

Enem já tem mais negros que o Censo
Em 21 Estados e no DF, proporção de pretos, pardos e indígenas, grupo beneficiado pelas cotas, é maior do que a registrada pelo IBGE

● Pouco mais de mil estudantes
que se inscreveram no Exame
Nacional do Ensino Médio não
foram encontrados pelo Ministé-
rio da Educação e não recebe-
ram seu cartão de ingresso. A
avaliação exige que os estudan-
tes apresentem o cartão e um
documento com foto para entrar
nos locais de prova. Ontem, o
ministro da Educação, Aloizio
Mercadante, informou que os
mais de 7 milhões de cadernos
de provas já estão impressos e
estão sob a proteção da Polícia
Federal nos Estados onde serão
aplicados. /LISANDRA PARAGUASSU
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EXAME NACIONAL 2013. Perfil dos candidatos

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

O Brasil passou ontem a inte-
grar o Conselho Diretor do Pro-
grama Internacional de Avalia-
ção de Estudantes (Pisa), a ava-
liação internacional de educa-
ção feita a cada três anos pela
Organização para Cooperação
e Desenvolvimento Econômi-
co (OCDE). O País será o pri-
meiro não membro da OCDE a
fazer parte do Conselho, em
uma resposta à pressão brasilei-
ra por mudanças na metodolo-
gia de avaliação.

Aplicado hoje em 70 países, o
Pisa é uma prova que avalia ma-
temática, ciências e o domínio
do idioma em jovens de 15 anos.
Na última avaliação, divulgada
em 2010, o País ficou em 53.º
entre 65 países, mas foi o desta-
que por ter tido a maior evolu-
ção entre os avaliados em todas
as edições da prova. Em portu-
guês, a média brasileira subiu 19
pontos em três anos. Em mate-
mática, a evolução foi de 16 pon-
tos e, em ciência, de 15 pontos.

Paulo Saldaña
Victor Vieira

Em 21 Estados, além do Distri-
to Federal, a proporção de
candidatos pretos, pardos e
indígenas (PPI) no Exame Na-
cional do Ensino Médio
(Enem) já supera à registrada
no Censo 2010 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE). O principal
motivo é a Lei de Cotas nas fe-
derais, que fazem a seleção
de universitários por meio da
prova.

No Rio Grande do Sul, por
exemplo, a proporção de inscri-
tos como PPI é de 18,9% – en-
quanto no Censo esse índice é
de 16,45% –, a maior diferença.
Apesar de a reserva de vagas já
ter valido para quem ingressou
neste ano, as inscrições haviam
sido encerradas no ano passa-
do, quando as regras foram san-
cionadas. Segundo a legislação,
o porcentual de PPI de cada Es-

tado deve ser atendido entre os
cotistas de escola pública.

Neste ano, as federais devem
garantir a matrícula de 25% dos
novos alunos, por curso, oriun-
dos da rede pública. Em 2016, a
participação deverá ser de no
mínimo 50%. Enquanto o total
de inscritos subiu 24% entre
2012 e 2013, a alta de cotistas foi
de 29%. A proporção de PPI no
Enem chegou a 56%, maior tam-
bém do que o Censo registra na
população brasileira: 51%.

A maior proporção de PPI en-
tre os inscritos foi em Sergipe,
com 80,58%. O censo registra
que 71% da população do Esta-
do é PPI. Tanto o IBGE quanto
o Enem usam o critério de auto-
declaração – preto, pardo, indí-
gena e branco. Os negros são a
soma de pretos e pardos.

Apenas Pernambuco, Para-
ná, Rio Grande do Norte, Ama-
zonas e Maranhão registram
proporção de PPI inferior à do
Censo. Os dois últimos estãoen-
tre as quatro maiores propor-
ções de PPI, com 77,87% e 77%,
respectivamente.

Tendência crescente. Além da

Lei de Cotas nas federais, a ex-
pansão do Programa Universi-
dade para Todos (ProUni), que
dá bolsas parciais e integrais em
instituições particulares de en-
sino superior, ajuda a explicar
os números. “Os dados revelam
que as políticas de inclusão es-

tão no caminho certo”, avalia o
coordenador do Núcleo de Es-
tudos Afro-Brasileiros da Uni-
versidade de Brasília (UnB),
Nelson Inocêncio. Segundo ele,
novas chances de acesso têm en-
corajado mais candidatos.

Para o presidente do Centro

Brasileiro de Estudos Latino-
Americanos, Jorge Werthein, a
tendência de aumento de PPI,
registrada desde 2010, deverá
manter-se. “Mas ainda são ne-
cessários mais mecanismos de
permanência desse grupo nas
universidades.”

Mil ainda estão sem
cartão de ingresso

Prova em São Paulo. Aumento das bolsas no ProUni também ajuda a explicar os números

Invasão, no dia 3, ocorreu
em protesto contra a
permissão para a PM
entrar no câmpus, dada
após morte de aluno
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CHRYSLER GROUP DO BRASIL COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

Comunicado
aos proprietários 
de veículos
Jeep Cherokee

A Chrysler Group do Brasil convoca os proprietários do veículo Jeep Cherokee ano/modelo 2002 
e 2003 para a realização, sem nenhum custo, da instalação de componente no circuito do 
módulo do air bag. Foi identificado que o módulo de controle do sistema de air bag pode fazer com 
que um air bag frontal e/ou um pré-tensor do cinto de segurança sejam acionados inadvertidamente, 
inclusive durante a condução do veículo, podendo provocar ferimentos no motorista e ocupantes 
do veículo e possibilidade de colisão, gerando risco à saúde e segurança dos demais consumidores.

O tempo estimado para o reparo é de uma hora.

No Brasil, a ação envolverá um total de 49 veículos com o seguinte intervalo de chassis: de 1J4GL48K02W268544 
a 1J4GL48KX2W288915.

Para mais informações, entre em contato pelo telefone 0800 703 7150 ou consulte www.jeep.com.br. 
Com esta iniciativa, a Chrysler Group do Brasil visa assegurar a satisfação de seus clientes, garantindo 
a qualidade, a segurança e a confiabilidade dos veículos da marca Jeep®.

● USP
Estudantes da USP e represen-
tantes da reitoria iniciaram on-
tem negociações para a desocu-
pação pacífica do prédio. Na se-
mana passada, o TJ-SP deu 60
dias para os alunos saírem do
local de forma voluntária.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 out. 2013, Primeiro Caderno, p. A19.




