
EDUCAÇÃO

Gabarito da FEI está
no portal do ‘Estado’

IBMEC faz prova para
mais de mil candidatos

PROVA

CONCURSO

Foram realizadas no sábado e
no domingo as provas do vesti-
bular do Centro Universitário
da Fundação Educacional Ina-
ciana (FEI). Cerca de 4.800
alunos concorriam a 1.840 va-
gas para os cursos de Enge-
nharia, Ciência da Computa-
ção e Administração. A absten-
ção foi de 8%. A lista dos apro-
vados será divulgada no dia
11. Mais informações pelo
☎ 0800-19-0288. O gabarito
das provas está disponível no
portal www.estadao.com.br.

O vestibular dos cursos de Ad-
ministração e Ciências Econômi-
cas do Ibmec aconteceu ontem
e contou com a participação de
835 candidatos, que disputam
150 vagas. Pela manhã, foram
aplicados 60 testes de análise
verbal, inglês, conhecimentos
gerais e matemática. À tarde, os
candidatos responderam a dez
questões discursivas de mate-
mática e fizeram uma redação.
Os candidatos que obtiverem
média inferior a 40 pontos serão
desclassificados da seleção.

600

DIREITO DA FGV

VETIBULAR

A Escola de Direito da Funda-
ção Getúlio Vargas realizou,
ontem, o seu primeiro vestibu-
lar, com 96% de presença. A
primeira fase da seleção possui
duas provas. Os candidatos
responderam a questões discur-
sivas de português, inglês e re-
dação. A próxima etapa da sele-
ção será no dia 15 deste mês.
Os 600 candidatos mais bem
classificados passarão para a
segunda fase e participarão de
uma prova oral.

NUTRIÇÃO

MEDICINAAGRONOMIA

FARMÁCIA

A prova tem um aspecto positivo e
interessante: a seção de formação
geral. A abordagem de temas so-
ciais, econômicos, científicos, tec-
nológicos, políticos e culturais foi
oportuna e inteligente. As ques-
tões de Agronomia também foram
objetivas e bem elaboradas, abor-
daram as várias áreas do conheci-
mento. Alunos do primeiro ano tive-
ram dificuldade em responder
questões mais específicas. ● Mar-
cilio Vieira Martins, professor
da Unesp

Entre as questões de formação ge-
ral, duas requeriam raciocínio mate-
mático. As demais versaram sobre
atualidades como políticas de ges-
tão em saúde, bioética e cidadania.
Entre as perguntas específicas, hou-
ve duas surpreendentes, em espa-
nhol e inglês, respectivamente, algo
emacordocomasDiretrizesCurricu-
lares Nacionaisque sugerem aomé-
dicoodomíniodepelomenosumse-
gundo idioma. Foi uma avaliação in-
teligenteeelegante.●Joaquim Ed-
son Vieira, professor da USP

96%

SERVIÇO SOCIAL

EDUCAÇÃO FÍSICA

dos inscritos no Direito da
FGV compareceram à prova.
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A prova é bem elaborada, aborda
todas as áreas, leva à reflexão,
trata de problemas morais, éticos
e culturais contemporâneos, fun-
damentais na formação de um
profissional cidadão. A primeira
parte das questões específicas
mostra uma distribuição equalitá-
ria entre as principais áreas do co-
nhecimento em Nutrição. A se-
gunda também está muito bem
formulada e aborda assuntos ex-
tremamente atuais da área. ● An-
drea Polo Galante, professora do
Centro Universitário São Camilo

Para os iniciantes apenas 30% das
questõesde formação geraleram fá-
ceis.De modogeral,asquestõeses-
pecíficas exigiram um conhecimento
em grande parte adquirido nas disci-
plinas técnicas, da metade final do
curso. Para alunos do último ano,
das 10 questões de formação geral,
apenas1apresentou maiordificulda-
de. ● Paulo Alexandre Monteiro de
Figueiredo, coordenador da
Unesp, e equipe

NOTAS

De forma geral, as áreas foram
bem distribuídas na prova. Os prin-
cipais assuntos e as espécies de
animais estão bem contemplados.
Grande parte das questões discur-
sivas está bem elaborada, mas há
enunciados que podem induzir os
estudantes ao erro. Considerando
o número de questões, talvez ti-
vesse de diminuir o conteúdo ou
aumentar o tempo do exame para
a boa realização das respostas. ●

Enrico Lippi Ortolani, professor
da USP

q
SEGUNDA-FEIRA
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A prova, bem elaborada, exigiu
uma análise ampla, uma vez que
as questões foram apresentadas,
em grande parte, a partir de casos
clínicos. Este tipo de questão pres-
supõe um alto grau de atenção na
leitura das questões e uma refle-
xão a partir de conteúdos teóricos
e vivência prática. Os conteúdos
incluíram aspectos das diversas
áreas de conhecimento e atua-
ção, como saúde pública, atuação
em área hospitalar, linguagem e
audiologia em seus diferentes en-
foques. Isto está em consonância
com as diretrizes curriculares do
curso. Predominaram as ques-
tões de grau médio a difícil, princi-
palmente pelo fato de envolverem
capacidade de resolução de pro-
blemas e não apenas respostas
simplistas. ● Maria de Jesus Gon-
çalves, coordenadora do Centro
Universitário São Camilo

A prova de formação geral é bem
elaborada e mostra preocupação
com o profissional ético e com-
prometido com a sociedade. A
específica é sintonizada com to-
do tipo de situação real, desde
violência nas escolas (no caso li-
cenciatura) até rumos pedagógi-
cos. No caso do bacharelado,
mostra a preocupação com o pro-
fissional portador de rigor científi-
co, reflexão filosófica e conduta
responsável. ● Doralice Borges
Signore, assessora pedagógica
da UniFMU

FONOAUDIOLOGIA

ZOOTECNIA

Várias questões contemplaram
o conteúdos relacionados à as-
sistência farmacêutica, privile-
giando o conhecimento dos me-
dicamentos e da saúde pública.
Algumas perguntas, entretanto,
foram muito pontuais, exigindo
memorização de detalhes míni-
mos. Foram cobrados no exame
conhecimentos que o futuro far-
macêutico deve dominar para
exercer a sua profissão com efi-
ciência. ● JamirZamur,coordena-
dor da UNIP

❝A prova estava muito
difícil. Parece que foi ela-
borada apenas para quem
está no último ano do cur-
so. A idéia é válida, mas
se a finalidade é avaliar
todo o ensino da faculda-
de, é necessário que a
prova abranja o conteúdo
de todos os períodos.❜❜
Marcos Gonçalvez Santos Filho, de 20
anos, primeiro ano do curso de Fisiotera-

pia da Faculdade Isabela Hendrix (MG)

❝Achei fácil porque me
preparei, prestando aten-
ção às aulas e estudando
em casa. Mas não é possí-
vel avaliar a qualidade da
escola e do futuro profis-
sional em uma prova. A
faculdade pode ser muito
boa, mas se o aluno não se
empenha em aprender,
não adianta nada.❜❜
Kátia Andrade Costa, de 19 anos, aluna
de Educação Física da Faculdades de
Vinhedo (SP)

❝Onde já se viu só al-
guns alunos fazerem pro-
va? Ou avalia todo mun-
do ou não avalia nin-
guém.❜❜
Bruna Virolli, de 21 anos, estudante de
Odontologia

❝Pela participação dos
estudantes, acreditamos
que a nova proposta foi
bem entendida.❜❜
Dilvo Ristoff, diretor do Instituto de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais (Inep)

ENFERMAGEM

VETERINÁRIA

TERAPIA OCUPACIONAL

vagas estão sendo disputa-
das no vestibular. O curso terá
cinco anos de duração.

ODONTOLOGIA

FGV: primeira fase para
o novo curso de Direito

O Enade se respaldou nas dire-
trizes curriculares, no código de
ética profissional e na legisla-
ção social que subsidia o exercí-
cio profissional. As questões ob-
jetivas versam sobre temáticas
que estão no debate da profis-
são, abordam legislação social
pós-Constituição, instituições e
suas contradições, bem como
movimentos históricos importan-
tes para a profissão. ● Maria Eli-
sa dos Santos Braga, coordena-
dora da UniFMU

FISIOTERAPIA

ANÁLISE DAS PROVAS DO ENADE

140mil fazemonovoProvão
OprimeiroExameNacionaldeDesempenhodeEstudantes(Enade)foibastantecriticadopelosuniversitários

DESEMPENHO

O primeiro Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes
(Enade) foi realizado ontem em
361 cidades do País com
90,16% de comparecimento, se-
gundo dados do Ministério da
Educação (MEC). “Pela partici-
pação dos estudantes, acredita-
mos que a nova proposta foi
bem entendida”, disse o diretor
do Instituto de Estudos e Pesqui-
sas Educacionais (Inep/MEC),
Dilvo Ristoff. O Enade substi-
tui este ano o Provão, um dos
maiores marcos do governo an-
terior na educação.

Diferentemente do que ocor-
reu nos nove anos em que o Pro-
vão foi realizado, apenas uma
amostra do total de alunos dos
cursos avaliados foi convocada.
Cerca de 140 mil formandos e
também ingressantes – outra
mudança com relação ao antigo
exame – compareceram. Ape-
nas cursos das áreas de saúde e
ciências agrárias, 2.187 no to-
tal, fizeram parte desse primei-
ro Enade.

Assim como costumava ocor-
rer com o Provão, estudantes on-
tem reclamavam da prova. “On-
de já se viu só alguns alunos fa-
zerem prova? Ou avalia todo
mundo ou não avalia ninguém”,
disse a estudante de Odontolo-
gia Bruna Virolli, 21 anos na
porta do Colégio da Polícia Mi-
litar, na zona norte da capital..
“Acho que essa prova não vai
adiantar nada”, completou o co-
lega Fábio Milani, de 22 anos.

O exame foi realizado entre
13 horas e 17 horas em 644 lo-
cais. O maior número de alunos
chamado foi do curso de Educa-
ção Física. Antes da prova, An-
dréia Zulatto se dizia preocupa-
da porque acreditava que não co-
nheceria grande parte do conteú-
do, já que está no primeiro ano
do curso. “Até que não foi tão di-
fícil como pensei. Muita coisa
eu já tinha visto em classe e foi
fácil de fazer”, disse, na saída.

Por causa de cinco minutos
de atraso, dez alunos deixaram
de fazer o Enade ontem no colé-
gio da zona norte. Eles disse-
ram morar na zona leste e terem
tido dificuldades para se deslo-
car na cidade. “Seria justo que
pelo menos pudéssemos assinar
presença”, protestou César de
Souza, um dos atrasados. Segun-
do o Inep, quem perdeu a prova

pode entrar com recurso no
MEC e, dependendo do motivo,
poderá receber um certificado
de dispensa. A participação no
Enade – de quem foi convocado
– é obrigatória para a obtenção
do diploma de ensino superior.

SEM AMOSTRA
Apesar do exame ser amostral,
todos os 41 alunos do primeiro
ano do curso de Educação Físi-
ca das Faculdades de Vinhedo,

na região de Campinas, foram
convocados para participar do
Enade. De acordo com o MEC,
cursos pequenos poderiam ter
todos seus alunos chamados.

“A prova não estava difícil,
mas algumas questões não fa-
zem parte do conteúdo do pri-
meiro ano do curso”, comentou
Wallace Fernando de Oliveira,
de 18 anos. As provas dos in-
gressantes e dos concluintes fo-
ram as mesmas, mas com valo-

res diferentes. Todos tiveram de
responder 40 questões, sendo
10 de conhecimentos gerais e
30 específicas dos cursos. O
Enade foi realizado em três es-
colas da região de Campinas.

Em Belo Horizonte, mais de
3,8 mil estudantes foram selecio-
nados. O estudante do primeiro
ano do curso de Fisioterapia da
Faculdade Isabela Hendrix, Mar-
cos Gonçalvez Santos Filho, de
20 anos, foi um dos primeiros a

deixar o prédio de uma esco-
la estadual, na zona sul da ci-
dade. Marcos considerou váli-
da a proposta de incluir os ini-
ciantes na avaliação, mas re-
clamou do conteúdo da pro-
va. “Achei que a prova esta-
va muito difícil, porque pare-
ce que ela foi elaborada ape-
nas para quem está no último
ano do curso.”

A também estudante de Fi-
sioterapia, Fernanda Soares
Corrêa, 24 anos, gostou do
exame. “Pela prova, acho
que estou saindo da faculda-
de bem preparada”.

O Enade demorou quase
dois anos para ser planeja-
do pelo MEC, até substituir
o Provão. O exame é ape-
nas uma parte do Sistema
Nacional de Avaliação do
Ensino Superior (Sinaes),
também criado pelo gover-
no Lula. As instituições de-
verão fazer ainda auto-ava-
liações e serão avaliadas
por equipes do MEC. Os re-
sultados do Enade devem
ser divulgados em março. ●

Renata Cafardo, Camilla Ha-
ddad, Eduardo Kattah e Sil-
vana Guaiume

melhores colocados passa-
rão para a segunda fase.

FRASES

A prova teve questões discursivas e
de múltipla escolha. Temas como
clonagem e violência familiar fize-

ram parte das 30 perguntas. As
questõesdemúltipla escolhapreten-
diam avaliar o comportamento do
profissional em situações do cotidia-
no da enfermagem. Outras pergun-
tas abordam temas de saúde públi-
ca,comoaleitamentomaternoevaci-
nação. O erro na administração de
um analgésico também precisou ser
discutido pelos estudantes; eram
questionadas as decisões que deve-
riam ser tomadas pelo futuro enfer-
meiro. A prova teve ainda questões
sobre legislação do sistema público
e privado de saúde. ●

O Enade veio para que se esque-
ça de vez o Provão. O exame
avalia para além dos aspectos

estritamente técnicos da Odonto-
logia o cidadão, sua formação
ideológica, humana e intelec-
tual. Foram abordados, desde a
globalização, crescimento popu-
lacional e clonagem até sensibili-
dade artística e poética. Houve
uma distribuição equilibrada de
assuntos que um recém-forma-
do clínico generalista deve sa-
ber. ● Rui V. Oppermann, profes-
sor da UFRGS

As questões de componente es-
pecífico contemplam o perfil pro-
fissional generalista, inserido no
sistema de saúde e agente de ar-
ticulação entre as instituições so-
ciais. Segue as diretrizes curricu-
lares para a formação do profis-
sional e permite que mesmo os

iniciantes tenham mostrem res-
posta condizente com a prática
profissional. As questões atende
aos vários campos de ação do
profissional, abrangendo histó-
ria, modelos e políticas de saú-
de. ● Léa B. T. Soares, coordena-
dora da UFSCar

CONCENTRAÇÃO – Segundo o MEC, 90,16% dos alunos inscritos compareceram para fazer a prova ontem em 361 cidades do País

A prova abrangeu várias áreas
de conhecimento da fisiotera-
pia, bem como conhecimentos
gerais atuais. As questões fo-
ram bem elaboradas e objeti-

vas, promovendo uma inter-rela-
ção de disciplinas e exigindo
uma atenção do aluno ao enun-
ciado para estabelecer raciocí-
nio lógico e aplicar seus conheci-
mentos científicos. Nas ques-
tões apresentadas e que exi-
giam respostas dissertativas, foi
possível para o aluno exercitar
e demonstrar efetivamente todo
o conhecimento adquirido. ● Cé-
lia Regina Gazoti Debressa, coor-
denadora da UniFMU
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