
EDUCAÇÃO

A Fundação Estudar, ONG que
concede bolsas de estudos em
Economia e Administração em
universidades no Brasil e no
exterior, está com as inscrições
abertas para alunos de gradua-
ção até hoje. Para os de pós, o
prazo acaba em 15 de abril. Po-
dem participar do processo sele-
tivo alunos de graduação apro-
vados no vestibular e já matricu-
lados em cursos que tenham
conceito A no Provão. No exte-
rior, a fundação direciona recur-
sos para estudantes na Har-
vard, University of Chicago,
Stanford, entre outras. As inscri-
ções podem ser feitas pelo site
www.estudar.org.br.

GRADUAÇÃO E PÓS

Inscrições para bolsas
estão abertas até hoje

ESCOLAS DA FRONTEIRA

COTAS

Os candidatos ao Programa Uni-
versidade para Todos (ProUni),
que não foram pré-seleciona-
dos, podem consultar o resulta-
do de reclassificação pelo telefo-
ne 0800-616161. É preciso dis-
car o número da senha do
Enem. Em seguida, o aluno é
informado se foi convocado. A
reclassificação ocorrerá, automa-
ticamente, a partir da eliminação
dos alunos pré-selecionados
que não comprovaram as infor-
mações ou que foram reprova-
dos no vestibular da instituição.
O Ministério da Educação pede
que a consulta seja feita o mais
rápido possível. O candidato re-
classificado tem até o dia 11 pa-
ra confirmar as informações da
ficha de inscrição.

q
QUARTA-FEIRA
CIÊNCIA

O ministro Tarso Genro inaugu-
rou na semana passada um pro-
jeto piloto de educação bilíngüe
entre Brasil e Argentina. Alunos
brasileiros e argentinos da 1.ª
série do ensino fundamental de
escolas de fronteira terão aulas
em português e em espanhol a
partir deste ano. O acordo foi as-
sinado no ano passado pelos
dois governos e prevê que pro-
fessores se desloquem de um
país a outro para ensinar a nova
língua nas escolas. As aulas ini-
cialmente serão orais, pautadas
por brincadeiras. Brasileiros e
argentinos também terão acesso
a livros infantis em português e
em espanhol. As escolas terão
ainda atividades conjuntas, co-
mo feira de ciências e comemora-
ção de datas e festas populares.

q
SEXTA-FEIRA
BEM-ESTAR

q
SEGUNDA-FEIRA
EDUCAÇÃO

❝A escola prazerosa
é fundamental. Os
alunos aprendem
mais e os professores
ensinam melhor.❜❜
JORGE WERTHEIN, REPRESENTAN-
TE NO BRASIL DA UNESCO, CO-
MENTANDO O PROJETO DE
ABERTURA DE ESCOLAS NOS FINS
DE SEMANA

q
TERÇA-FEIRA
SAÚDE

q
QUINTA-FEIRA
MEIO AMBIENTE

●● GREVE: Evitar greves sala-
riais e greves com apelo estu-
dantil

●● AMBIENTE: Manter a Uni-
camp ecologicamente correta

●● ABERTURA: Ampliar os con-
vênios com instituições educa-
cionais brasileiras e internacio-
nais para manter a Unicamp
aberta a todos

●● ÉTICA: Criar um Conselho
de Ética para analisar dúvidas
de plágios e de ética

●● VAGAS: Ampliar o número
de vagas e abrir novos cursos
em função dos recursos dispo-
níveis (financeiros e humanos)

●● COTAS: Consultar a comuni-
dade acadêmica sobre a ques-
tão de cotas no acesso aos cur-
sos de graduação
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NOTAS

●● AUTONOMIA: Defesa do regime
de autonomia universitária, gratui-
dade e qualidade

●● SOCIEDADE: Respeito ao valor
acadêmico, da geração do conhe-
cimento a serviço da sociedade e
de colocar os alunos em sintonia
com as demandas da população

●● ENSINO: Melhorar a infra-estru-
tura, adequar currículos, inclusão
social e ensino a distância

●● INTEGRAÇÃO: Gerar e difundir
conhecimento, integrar pesquisa e
ensino, ampliar grupos interdiscipli-
nares de pesquisa

●● COMUNICAÇÃO: Estimular a
tevê universitária e obter uma con-
cessão de rádio

●● CARREIRA: Planejar as carreiras
dos professores e fazer avaliações
internas

●● ESTRUTURA: “Os alunos não
podem ser furtados em sua expec-
tativa de encontrar, além de cére-
bros, também o aparato físico que
a universidade deve ter, como es-
trutura de laboratórios”

●● INTEGRAÇÃO: Inserir os alunos
nos projetos de pesquisae promo-
ver esforço significativo para reter
na pós-graduação os alunos que
saíram dos bancos da Unicamp

●● QUALIDADE: Garantir que os
cursos de extensão não sejam
“meros fornecedores de diploma”

●● DOCENTES: Professores dos
cursos de extensão deverão ter
um número de horas igual ou supe-
rior aos dos cursos de graduação
e pós. Restabelecer a figura do
professor convidado para estimu-
lar a permanência de professores
aposentados atuando na universi-
dade

15.240
alunos de graduação e 14.740
de pós

2.098
professores, 95% com titulação
mínima de doutor

1.760
artigos científicos em publica-
ção internacionais em 2004

15%
das pesquisas feitas no País,
com 3 mil em andamento

300
patentes registradas em 2004
e 20 licenciadas

57
cursos de graduação ofereci-
dos aos alunos

ProUniconvocanovos
estudantesatédia11

Brasil e Argentina iniciam
educação bilíngüe

ELEIÇÃO

Silvana Guaiume
CAMPINAS

AUniversidadeEstadual deCam-
pinas (Unicamp) vai escolher seu
novo reitor na semana que vem,
um ano antes do previsto, porque
o atual titular, Carlos Henrique de
Brito Cruz, se afastará para assu-
mir a diretoria científicada Funda-
ção de Amparo à Pesquisa do Es-
tado de São Paulo (Fapesp). Três
candidatos estão em campanha.
Oeleito administrará durantequa-
tro anos uma instituição que pro-
duz 15% das pesquisas do Brasil.
A diferença entre os recursos mo-
vimentados pela universidade e o
orçamento de Campinas é de cer-
ca de R$ 250 milhões.

O atual vice-reitor José Tadeu
Jorge é candidato desde que Cruz
divulgou que deixaria o cargo e é
considerado um dos mais fortes
na disputa. Apoiado pelo reitor,
concorre com o professor do de-
partamento de Engenharia do Pe-

tróleo da Faculdade de Engenha-
riaMecânica AntônioCelso Arru-
da Fonseca e com o professor do
departamento de Semiconduto-
res, Instrumentos e Fotônica da
Faculdade de Engenharia Elétrica
Edson Moschim (ver propostas
nos textos ao lado).

Ambos disseram que entraram
na briga “para democratizar a es-
colha do novo reitor”. Menos co-
nhecido da turma, Moschim diz
que “se colocou na disputa para
enriquecer o processo eleitoral”.
Nem ele nem Fonseca se definem
comoopositores. “Não sou oposi-
ção a atual gestão, mas a qualquer
processo que envolva uma candi-
datura única”, esclareceu Fonse-
ca, que concorre pela terceira vez.

Para o presidente da Comissão
Eleitoral da Unicamp, Archime-
des Perez Júnior, não se trata exa-
tamente de eleição, mas de uma
consulta acadêmica marcada para
osdias 16 e 17. O voto dos profes-
sores tem peso três, dos alunos e
funcionários, um. Caso nenhum
candidato seja escolhido com
mais de50% dosvotos, haverá se-
gundo turno, nos dias 30 e 31. A
partir do resultado, o Conselho
Universitário (Consu) elabora
uma lista tríplice para ser encami-
nhada ao governador Geraldo Al-
ckmin, que indica o novo reitor

da Unicamp, assim como faz
com Universidade de São Paulo
(USP) e Universidade Estadual
Paulista (Unesp).

O conselho tem autonomia pa-
ra incluir ouexcluir nomes, e ogo-
vernador pode optar por qualquer
um deles, independentemente do
resultado. “O Consu tem respeita-
do os candidatos mais votados, e
o governador optado por nomeá-
los”, diz Perez Júnior. O voto não
é obrigatório, mas a participação
dos professores é geralmente ma-
ciça. Entre os funcionários, cerca
de 80% costumam comparecer às
urnas. “A participação dos alunos
é menor”, afirma, acrescentando
que o porcentual é variável.

RECURSOS
O substituto de Cruz irá adminis-
trar um orçamento estimado este
ano em R$ 802 milhões, e cerca
de R$ 250 milhões de recursos
extra-orçamentários, provenien-
tes de convênios e bolsas. A so-
ma é R$ 250 milhões inferior ao
orçamento municipal de Campi-
nas – onde vivem pouco mais de
um milhão de habitantes –, esti-
mado em R$ 1,3 bilhão.

Embora não esteja entre as
grandes universidades brasilei-
ras em quantidade de alunos, a
Unicamp apresenta números ex-
pressivos no que se refere a títu-
los e pesquisas. No ano passado,
formou 743 doutores e 1.297
mestres. Dos 2.098 professores,
95% têm titulação mínima de
doutor e 92% atuam em tempo
integral na universidade.

Em 2004, emplacou 1.760 ar-
tigos científicos em publica-
ções internacionais, o que a co-
loca como um dos centros aca-
dêmicos brasileiros que mais
publicam internacionalmente.
Há cerca de 3 mil projetos de
pesquisa em andamento.

A Unicamp tem ainda o maior
número de registros de patentes
entre as universidades nacionais.
No ranking do País, a universida-
de ocupa a segunda posição,
atrás apenas da Petrobrás. São
mais de 300 patentes registradas,
sendo 20 licenciadas em 2004.

O reitor Cruz, que discorda do
sistema de cotas, criou este ano
um projeto de ação afirmativa e
conseguiu aumentar em 40% a
participação de estudantes de es-
cola pública na Unicamp. O Pro-
grama de Ação Afirmativa e In-
clusão Social (Paais) garantiu
bonificação em pontos nas pro-
vas da segunda fase do vestibu-
lar para alunos que tivessem
cursado o ensino médio inte-
gralmente em escola pública e
para candidatos autodeclarados
negros e indígenas. ●

EDSON MOSCHIM

Eleito vai comandar
uma universidade que
responde por 15% das
pesquisas do País

Unicampescolhenovoreitor
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