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2004 é o quarto
ano mais quente
desde 1861
E a última década é a recordista
em aquecimentoq PÁG. A18

Medicamentos com
dipironaprecisarão
de prescrição médica

Uerj terá laboratório de
física ligado a 50 países

Sai hoje a lista dos candidatos
à segunda fase da Unicamp

ENSINO SUPERIOR

Claudia Ferraz

A primeira prova de uma insti-
tuição de Ensino Superior do
Estado de São Paulo com sis-
tema de cotas para alunos ne-
gros, pardos e indígenas que
estudaram em escolas públi-
cas foi realizada ontem em 12
cidades paulistas. A Universi-
dade Federal de São Paulo
(Unifesp), antiga Escola Pau-
lista de Medicina, foi a pri-
meiro instituição de São Pau-
lo a implementar o sistema e
teve 1.026 candidatos cotistas
para 27 vagas exclusivas, em
5 cursos. Eles também concor-
rem às 273 vagas gerais.

Os exames vão durar três
dias. Ontem, foram realiza-
das provas de conhecimento
gerais de seis disciplinas: ma-
temática, biologia, geografia,
física, história e química. Ho-
je, será a vez de língua portu-
guesa, inglês e redação. Ama-
nhã, haverá provas de conhe-
cimento específico: biologia,
química e matemática.

Segundo a Fundação Vu-
nesp, que organiza as provas,
os resultados serão divulga-
dos no dia 3 de fevereiro.

Ao todo, o vestibular teve
13.835 candidatos inscritos.
O índice de abstenção foi de
7%. Em São Paulo, dos 8.228
candidatos, 625 não compare-
ceram. A cidade que teve me-
nos ausência foi Sorocaba,
com 4,1% – de 419 candida-
tos, apenas 14 faltaram.

As vagas para os cotistas
em medicina são 11. Em en-
fermagem são 8. E fonoaudio-
logia, tecnologia oftálmica e
ciências biomédicas têm 3 va-
gas cada uma.

Os vestibulandos ficaram
felizes com a possibilidade
de ingressar, de maneira faci-
litada, numa das maiores insti-

tuições de ensino superior do
País.

A estudante Renata Apare-
cida Ferreira, de 24 anos, con-
cluiu o ensino médio em
1999, mas não prestou vesti-
bular na época, pois estava
procurando um emprego. Ho-
je ela é técnica de enferma-
gem e conseguiu pagar o cur-
sinho de preparação por cau-
sa do trabalho.

“Estou estudando há qua-
tro meses e acho ótimo ter es-
sa oportunidade de poder cres-
cer no mercado de trabalho e
mudar a próxima geração.
Em vez de ter a maioria de ne-
gros na profissão de faxinei-
ros, poderemos nos tornar mé-

dicos”, disse Renata, que
prestou justamente para o cur-
so de medicina.

DOIS LADOS
Assim como ela, o estudante
Klaus da Silva Mendonça, de
19 anos, também acha que
existem poucos negros no
mercado de trabalho. “O siste-
ma de cotas dá chance para
os negros saírem da margina-
lização”, disse. “Quero ser
médico para trabalhar em um
hospital e ajudar os carentes
como eu.”

Mendonça já foi aprovado
no vestibular de uma faculda-
de particular, mas, caso não
consiga entrar na Unifesp,

não sabe como vai pagá-la.
Ele espera passar no vestibu-
lar contando com a ajuda do
sistema de cotas.

Ana Paula Rosa de Andra-
de, de 17 anos, também pres-

tou para o curso de medicina.
Na sua opinião, a idéia das va-
gas extras tem dois lados.
“Ajuda porque tem menos
concorrência entre os cotis-

tas, mas, por outro lado, deve-
ria ser igual para todo mun-
do. Eu acho que todos têm a
mesma condição de passar se
estudarem.”

“É uma ajuda extra, mas de-
veria existir uma base melhor
no estudo da escola pública,
pois só o sistema de cotas não
ajuda a população negra”,
afirmou Elídio Miguel Andra-
de, pai de Ana Paula. Ele é
eletricitário e tem mais duas
filhas, que também farão o
vestibular nos próximos
anos. “Eu não tenho como pa-
gar para todas uma faculdade
particular. Assim elas podem
aproveitar essa facilidade”,
disse ele.

INSUFICIENTE
O pró-reitor de Graduação da
Unifesp, Edmundo Baracat,
explicou que o aumento de
10% no número de vagas da
instituição para que ela possa
adotar o sistema de cotas é
um número significativo,
mas não o suficiente. “O nú-
mero de cotas não é pouco e
melhora as desigualdades.
Mas, para ajudar os alunos, é
preciso aumentar a qualidade
do ensino médio.”

Em relação às cotas do ano
que vem, Bacarat disse que
haverá um fórum de discus-
são e o conselho universitário
poderá ou não ampliar o siste-
ma. ●

Justiça determina que a venda seja
feita apenas com receitaq PÁG. A17

São 27 vagas
exclusivas, mas eles
também concorrem
às 273 gerais

VIDA&

2 LADOS – Ana Paula e o pai: “Tem menos concorrência, mas por outro lado deveria ser igual para todos”

RIO

A partir de segunda-feira, a
Universidade do Estado do Rio
de Janeiro (Uerj) estará interli-
gada a centenas de outras insti-
tuições de pesquisa em Física
de Altas Energias de 50 países.
A universidade vai inaugurar o
laboratório T2 Hepgrid Brasil,
que possibilitará a conexão a
uma rede de computadores ba-
seada na partilha e armazena-
gem de dados de alta velocida-
de, a Grid (sigla de Global Re-
source Information Database).
O laboratório, composto por
200 CPUs, recebeu R$ 1,5 mi-
lhão da Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep), do go-

verno federal.
A Grid permite a transmis-

são de dados em altíssima velo-
cidade. Numa demonstração
do Instituto de Tecnologia da
Califórnia (Caltech) realizada
em 11 de novembro, que con-
tou com a participação da Uerj,
foi possível transmitir dados a
101Gbites/segundo, durante
uma hora. “Nesse período e a
essa velocidade, pode-se trans-
mitir toda a informação contida
na Biblioteca do Congresso
Americano”, compara o profes-
sor do Instituto de Física da
Uerj, Alberto Santoro.

O novo laboratório permitirá
que físicos da Uerj integrem
uma rede com 2 mil físicos de

todo o mundo numa pesqui-
sa sobre a origem das mas-
sas das partículas elementa-
res. “A produção de eventos
físicos vai ser muito grande
e sem precedentes. Essa pes-
quisa forçou o aparecimento
dessa arquitetura de compu-
tação chamada Grid, que per-
mite a partilha de CPU’s, ar-
mazenagem e distribuição
de dados pelo mundo”.

Santoro reconhece que a
pesquisa sobre a origem das
massas tem pouca utilidade
para o cotidiano, apesar de
ser de extrema importância
para a Física. “Se me pergun-
tam para que serve a pesqui-
sa, digo que para nada. Ape-
nas para cumprir nossa von-
tade de investigar o que há
de mais íntimo da matéria na
natureza. Mas a pesquisa pu-
ra produz coisas sensacio-
nais quando levadas à socie-
dade, como foi o caso da in-
ternet, que revolucionou a
comunicação.” ● Clarissa
Thomé

Silvana Guaiume
CAMPINAS

A lista de aprovados na primei-
ra fase do vestibular 2005 da
Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp) será di-
vulgada hoje, um dia antes do
previsto, pela Comissão Per-
manente para os Vestibulares
(Comvest). A relação estará
disponível no saguão do Ciclo
Básico II da Unicamp, em
Campinas, e na internet (www.
comvest.unicamp.br), a partir
das 9h30.

A Comvest alerta os candi-
datos que, com a lista de apro-
vados, serão divulgados os lo-
cais de prova da segunda fase,
que podem ser diferentes dos
da primeira. Só não vão mudar
as cidades onde o candidato
optou por prestar o vestibular.

A Comvest adiantou que
pouco mais de 12,8 mil alunos
deverão fazer as provas da se-
gunda fase, entre 16 e 19 de ja-
neiro. Eles disputarão 2.934
vagas na universidade. A pri-
meira fase teve participação
de 50.848 dos 53.762 candida-
tos inscritos.

Os estudantes que não entre-
garam a ficha de inscrição na
primeira fase devem enviá-la
à Comvest pelos Correios. Na
segunda fase, terão de apre-
sentar carteira de identidade.

FUVEST
A lista de aprovados para a se-
gunda fase da Fuvest será divul-
gada amanhã. Serão cerca de
30 mil vestibulandos, que farão
as provas dissertativas em janei-
ro. O Estado publica a relação
completa no sábado. ●

PAULO LIEBERT/AE

STFvai julgar
transferência
demilitares
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7% foi o índice de abstenção

Relação candidato/vaga

Ciências biomédicas

Enfermagem

Fonoaudiologia

Medicina

Tecnologia oftálmica

Total

Sistema Universal*

61,9

17,4

13,2

88,4

7,0

50,1

Sistema de cotas

45,7

31,4

15,0

51,4

14,0

38,0

*Inclui os candidatos cotistas

BRASÍLIA

Está previsto para hoje no
Supremo Tribunal Federal
(STF) o julgamento da
ação direta de inconstitucio-
nalidade (adin) na qual o
procurador-geral da Repú-
blica, Claudio Fonteles,
questiona a permissão para
a transferência de militares
e seus dependentes de uni-
versidades particulares pa-
ra públicas.

Na ação, Fonteles afirma
que a transferência só pode
ser exigida se envolver ins-
tituições de ensino congê-
neres, ou seja, de pública
para pública e de privada
para privada. ● Mariângela
Gallucci
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