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POLÍTICA AFIRMATIVA

A Universidade de Brasília
(UnB) tem pedido ao MEC
apoio para ampliar a política de
permanência dos alunos que
ingressaram na instituição por
meio do sistema de cotas. A
UnB conta com o Programa de
Apoio ao Estudante de Baixa
Renda e 200 alunos cotistas
são beneficiados. A intenção é
estender o auxílio a todos.
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MINISTÉRIO

O programa de bolsas de estu-
dos do International Doorway to
Education and Athletics (Idea)
está com inscrições abertas pa-
ra alunos de ensino médio que
buscam vaga em universidades
americanas. Para participar da
seleção é necessário ter entre
16 e 26 anos e aprovação no
exame Toefl. Informações pelo
e-mail idoorway@yahoo.com.br.

VESTIBULAR

A Universidade Cruzeiro do
Sul (Unicsul) teve este ano
mais concorrência em seus
cursos gratuitos que a Univer-
sidade de São Paulo (USP)
(foto). A instituição oferece
graduação em História, Eco-
nomia e Geografia com bolsa
integral, desde que o aluno
acerte mais de 50% das ques-
tões no vestibular.

Em História, a relação candi-
dato vaga na Unicsul foi de
27,5, enquanto a Fuvest regis-
trou 13,9. Em Geografia, a dife-
rença também passou do do-
bro: foram 22,6 ante 10,2. A
mais próxima é a concorrência
em Economia, cuja disputa
ficou em 15 para 1 na Unicsul
e 12 para 1 na USP.

A universidade particular, no
entanto, oferece bem menos
vagas que a USP. Para cada
um dos três cursos gratuitos, a
Unicsul disponibiliza apenas
30 vagas. Em História, por
exemplo, há nove vezes mais
vagas na USP. No total, Econo-
mia, História e Geografia so-
mam 620 vagas na Fuvest.

O Ministério da Educação
(MEC) abre hoje as inscri-
ções para os candidatos às
bolsas oferecidas pelo Progra-
ma Universidade para Todos
(ProUni). O estudante que
cursou o ensino médio com-
pleto em escolas da rede pú-
blica ou em instituição priva-
da, desde que com bolsa inte-
gral, está apto para participar
da seleção. O candidato ao
programa deve se inscrever
pela internet, no endereço
www.mec.gov.br/prouni, até o
dia 17.

72
mil estudantes de gradua-
ção e pós-graduação
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mil professores, 66,5% de-
les são homens

ENSINO DE CIÊNCIA

Renata Cafardo

O Brasil, a partir de amanhã, dis-
puta medalhas na Indonésia.
Com pouca torcida e nenhum fi-
nanciamento público, seis brasi-
leiros – quatro meninas e dois
meninos de até 15 anos – partici-
parão de três dias de provas. Ou-
tros 39 países fazem parte da 1.ª
Olimpíada Internacional Junior
de Ciência.

Esse tipo de evento começou
no Leste Europeu e se prolife-
rou pelo mundo, sempre reve-
lando talentos e estimulando a
busca do conhecimento. No
País surge também como uma
tentativa de melhorar o fraco en-
sino de ciência nas escolas.

“A parte mais legal da física é
quando você entende por que as
coisas se movem, por que não
escorregamos ao andar, essas
coisas do dia-a-dia”, diz Adria-
ne Bagdonas Henrique, de 15
anos. Medalhista de ouro em
duas olimpíadas nacionais de as-
tronomia, ela falou ao Estado
antes da viagem à Ásia.

Adriane mora em Atibaia, in-
terior do Estado, estudou até os
12 anos em escolas públicas e,
no ano passado, começou a par-
ticipar de disputas em física, bio-
logia e português, entre outras.
“O que menos faço é estudar”,
garante. Dias antes do embar-
que, animava-se com a idéia de
poder viajar pela primeira vez
sem os pais.

Adriane foi selecionada entre
120 estudantes inscritos de 200
escolas para participar do tor-
neio em Jacarta. Fez uma reda-
ção sobre a importância da
água, levou currículo, histórico
escolar e cartas de recomenda-
ção. “O ensino de ciências em
geral é altamente teórico, são
poucas as aulas em laboratórios,
poucas as possibilidades para o
aluno criar”, diz o responsável
pela seleção e também organiza-
dor da Olimpíada Paulista de Fí-
sica, Ozimar da Silva Pereira.

Menos de uma semana antes
da viagem, os escolhidos tive-
ram três dias de preparação no
campus de São Carlos da Uni-
versidade de São Paulo (USP).
“Vamos estudar até no avião”,
previa a outra participante Bru-
na Guidini Santos, de 14 anos.
“Afinal, estamos representando
o País.”

Na olimpíada, eles serão sub-
metidos, pela primeira vez, a
provas práticas, além dos testes
e das questões dissertativas so-
bre química, física e biologia.
“Mesmo assim, temos chance
de medalha”, diz Pereira. Os
dois professores que acompa-
nham a equipe brasileira traduzi-
rão as provas do inglês para o

português; e farão o inverso
com as respostas dos alunos.

RANKINGS
Recentes relatórios internacio-
nais têm evidenciado os proble-
mas do ensino brasileiro. O Pro-
grama Internacional de Avalia-
ção de Estudantes (Pisa), que
avalia alunos de 15 anos, mos-
tra o País sempre entre as últi-

mas posições. Um ranking da
Unesco, que levou em conta os
dados do Pisa, colocou o Brasil
na 37.ª posição em compreen-
são de leitura e na 40.ª em mate-
mática e ciências.

O Ministério da Ciência e
Tecnologia (MCT) realizou es-
te ano diversos projetos pilotos
de olimpíadas de matemática

apenas para alunos de escolas
públicas. No Piauí, foram 76
mil participantes, na Bahia, 30
mil. A intenção é preparar o ter-
reno para o lançamento, no iní-
cio de 2005, da primeira olim-
píada nacional só para escolas
públicas.

Atualmente, estima-se que
mais de 500 mil adolescentes
brasileiros participem de dispu-
tas em várias áreas do conheci-
mento. “O menino estuda cada
vez mais para se sair melhor na
competição, como numa prova
esportiva, a escola estimula
seus estudantes, os pais pressio-
nam a escola a preparem me-
lhor o filho”, diz, sobre as olim-
píadas, Cesar Camacho, diretor
do Instituto de Matemática Pú-
blica e Aplicada (Impa), ligado
ao ministério.

Os medalhistas freqüente-
mente recebem bolsas de inicia-
ção científica ou são convida-
dos a participar de cursos espe-
ciais em universidades; surge
aí o primeiro contato com o am-
biente acadêmico. Alex Corrêa

Abreu, de 18 anos, já é mestre
e prepara-se para ser doutor.
Depois de ganhar ouro em três
olimpíadas, foi convidado a co-
meçar sua especialização no
Impa, antes mesmo da gradua-
ção. O diploma de mestrado e
doutorado, que ele começou es-
te ano, assim como a faculdade
de Matemática, só vem depois
da formatura. “As pessoas
acham esquisito, mas eu acho
desafiador”, diz. “Aqui, eu vi
que a matemática não é chata
como aprendemos no colégio.
Quero ser pesquisador.”

Fora esse tipo de incentivo,
quase não há dinheiro público
para patrocinar os competidores
de olimpíadas. O MCT e o Mi-
nistério da Educação (MEC) pa-
trocinam algumas viagens inter-
nacionais de estudantes para os
eventos e ajudam em algumas
olimpíadas nacionais. Adriane e
Bruna, no entanto, não consegui-
ram apoio e os R$ 12 mil que as
levaram para a Indonésia foram
bancados pelos colégios particu-
lares em que estudam. ●

milhões de livros é o acervo
das bibliotecas; 2,4milhõesde
pessoas as freqüentam
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EM BUSCA DE MEDALHA – Bruna e Adriane foram à Ásia depois de uma preparação na USP; escolas onde estudam bancaram o sonho

Brasileirosnaolimpíadadeciência
Semfinanciamento, quatromeninasedoismeninosdeaté15anosvãodisputarmedalhasna Indonésia

Abertas inscrições de
alunos para o ProUni

●● HISTÓRIA: As competições
surgiram no Leste Europeu,
onde havia incentivo à matemá-
tica e à física, por causa da in-
dústria militar. No Brasil, ganha-
ram força na década de 90

●● DISPUTA: As provas são fei-
tas individualmente, mas algu-
mas olimpíadas também fazem
rankings conforme o desempe-
nho de cada país

●● PREMIAÇÃO: Os adolescen-
tes recebem medalhas de ouro,
prata e bronze conforme de-
sempenho nas provas. Não há
limite de medalhas

●● DESTAQUES: Os países que
mais ganham medalhas são
China, Rússia e Índia

●● VARIEDADE: Existem olimpía-
das de Física, Matemática e
Astronomia, entre outras

ProvadaPUC:temaatualequestões simples
Segundo professores, exceção ficou por conta de matemática, com figuras de difícil interpretação

PROVA – Resultado da seleção da PUC só sai no dia 5 de janeiro

AS OLIMPÍADAS
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VESTIBULAR

Com questões dissertativas de
todas as disciplinas relaciona-
das à transposição do Rio São
Francisco, a segunda fase do
vestibular da Pontifícia Univer-
sidade Católica de São Paulo
(PUC-SP), realizada ontem, foi
elogiada pelos professores do
cursinho Objetivo.

Para eles, a prova foi basea-
da em um tema atual, com per-
guntas simples, algumas de ní-
vel médio. Química, física, bio-
logia e geografia enfocaram
principalmente conceitos rela-
cionados ao meio ambiente.

A exceção ficou por conta
das questões de matemática,
que podem ter causado confu-
são nos candidatos pela dificul-
dade de interpretação das figu-
ras, que segundo os professores

estavam com uma qualidade de
impressão muito ruim.

Segundo a faculdade, os dois
dias de prova transcorreram
sem incidentes e o índice de
abstenção ficou na média dos
outros anos: 5,19% no sábado e
8,05% ontem. Por serem ques-
tões abertas, não há gabarito. A
primeira lista de aprovados sai-
rá no dia 5 de janeiro.

O vestibular seleciona alu-
nos para outras seis instituições
além da PUC – a Faculdade de
Direito de São Bernardo do
Campo, a Faculdade de Medici-
na do ABC, as Faculdades Se-
nac, a Faculdade de Enferma-
gem do Hospital Albert Eins-
tein, a Faculdade Santa Marceli-
na e a Faculdade de Medicina
de Marília, o curso mais concor-
rido, com 49 candidatos por va-
ga. No total, foram 24,557 ins-
critos para 7.535 vagas.

“Nessas horas é melhor invo-
car Albert Einstein”, brinca o
estudante Marcos Vinícius No-
gueira, 18 anos, que tenta pela
segunda vez entrar na faculda-
de. “Sou novo e tenho bastante
tempo para cansar a cara. Vou
atrás do que quero, não penso
em desistir.”

FGV
A Fundação Getúlio Vargas de
São Paulo (FGV) realizou on-
tem a segunda fase de Adminis-
tração e primeira de Economia.
Segundo o professor Giuseppe
Nobilione, do Objetivo, as
duas tiveram problemas em ma-
temática. Para ele, a 10.ª ques-
tão do item B de Administra-
ção deverá ser anulada por não
ter resposta, e a questão 6 de
Economia tinha duas alternati-
vas corretas. ● Simone Iwasso e
Juliana de Faria

Estima-se que mais
de 500 mil estudantes
brasileiros participem
de competições
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 6 dez. 2004. 1º Caderno,  p.  A10.




