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Entre6e8demarço, acontece
naUSPLesteo seminário inter-
nacional InovaçõesnoEnsino
Superior.Estarão lá conferen-
cistasedebatedoresdoEuro-
peanConsortiumof Innovative
Universities(ECIU),dasUniver-
sidadesdeAalborg (Dinamar-
ca),Maastricht (Holanda)eMc-
Master (Canadá), alémde re-
presentantesdaUSP,Unifespe
daFaculdadedeMedicinade
Marília.A inscriçãoégratuita,
nosite (http://www.uspleste.
usp.br/semint/index.php)

Existe umadeterminação legal
aindadesconhecidade alguns
estudantes. Pessoas comne-
cessidades especiais têmo
direito de realizar a prova do
ExameNacional do EnsinoMé-
dio (Enem) comumahora a
mais deduração. Segundoo
coordenador-geral da prova,
DorivanFerreiraGomes, ao
fazer a inscrição, o aluno deve
deixar claro essa suanecessi-
dade, para que sejamontada
uma infra-estrutura deatendi-
mento ao estudante.

Hoje é dia dematrícula para os
candidatos aprovados na se-
gundachamadada Fuvest. A
data coincide como início das
aulas naUniversidade deSão
Paulo (USP).Na sexta-feira, a
instituiçãodivulgará umanova
relaçãodeaprovadospara as
vagasquenão forempreenchi-
das.Asmatrículasdos candida-
tos aprovados em terceira cha-
madadaUniversidadeEsta-
dual deCampinas (Unicamp)
deverá ser feita na quarta-fei-
ra, das 9horas aomeio-dia.

Os32.151 candidatos reclassifi-
cadosnoProgramaUniversida-
depara Todos (ProUni) têm
até odia 3demarçopara apre-
sentar a documentação nas
instituições emqueobtiveram
as vagas. A lista pode ser con-
feridano site prouni-inscricao.
mec.gov.br/prouni/.O progra-
maoferece bolsas deestudos
a alunos debaixa renda em
instituiçõesparticulares de
ensino superior. Para isso, eles
devem ter feito oExameNacio-
nal doEnsinoMédio (Enem).

OMinistériodaEducaçãovai
distribuir nesteano2,4milhões
de livroscomtextos literários
produzidospara jovenseadul-
tos recém-alfabetizados.Apar-
tir deabril, umacomissãode
escritoresbrasileirosedeedu-
cadoresvai escolheros textos
vencedoresdoconcursoLitera-
turaparaTodos,quevai pre-
miarcomR$80mil oitocatego-
rias. Inscriçõesabertas até 16
demarço. Informaçõesno site
portal.mec.gov.br/secad/arqui-
vos/pdf/concursoliterario.pdf.
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Aprefeitura de Limeira está in-
vestindoR$5milhõesnainstala-
çãodocampusdaUniversidade
Estadual de Campinas (Uni-
camp)nacidade.Osrecursosse-

rãodiluídoscomainfra-estrutu-
ra de serviços e lazer e vias de
acesso à região do JardimMor-
ro Azul. Segundo o prefeito Sil-
vio Félix (PDT), a vinda da Uni-
campparaacidadeenvolvetodo
omunicípio.
Hospedagem, linhas de ôni-

bus, trânsito, hospitais e comér-

cioemgeralsentirãooreflexoda
chegada dos universitários vin-
dosdeváriospontosdoPaís.
As secretarias da prefeitura

estudam as questões do projeto
de construção do prédio da uni-
versidadeque terá a capacidade
para abrigar 4 mil alunos até
2010. Foram considerados im-

pactos socioeconômicos e urba-
nístico já que a expectativa da
universidade é de que pelo local
deverão circular cerca de 10mil
pessoaspordia.Limeirajáconta
comunidadestécnicaetecnológi-
ca conduzidas pela Unicamp: o
Centro Superior de Educação
Tecnológica (Ceset) e o Colégio
TécnicodeLimeira (Cotil).
As obras no campus deve co-

meçaraindanestesemestrecom
previsãode término emoitome-
ses. Serão contratados 150 pro-
fessorese80servidores técnico-
administrativos.Das1.020vagas

de graduação oferecidas, 520
foramreservadasparaoscur-
sosdoperíodonoturno.Dos18
cursos à disposição, três são
inéditos no Brasil: Engenha-
ria de Manufatura, Adminis-
tração da Cultura e Restauro
e Conservação. A universida-
deoferecerátambémpós-gra-
duaçãoecursosdeextensão.
Segundo a Unicamp, en-

tre600a700vagasde12cur-
sos já aprovados farão parte
da grade do vestibular de
2007.Paraesseprimeiroano
de funcionamento, o governo
estadual destinou cerca de
R$ 20milhões para a contra-
taçãodepessoaleconstrução
doprédio.
Os cursos da Unicamp de

Limeira foram separados em
cinco áreas: 1) Área de Enge-
nhariaparaoscursosdeEnge-
nhariadeProdução,Engenha-
ria deManufatura eDesenho
Industrial; 2) Área de Admi-
nistração: Administração de
Políticas Públicas, Adminis-
tração emPlanejamentoEm-
presarial, Administração Co-
mércio Internacional eAdmi-
nistração de Agronegócio; 3)
Área deCiências: Licenciatu-
raemCiênciasExatasedaNa-
tureza, LicenciaturaCiências
Ambientais e, Informática e
Biomédica; 4) Área de Artes,
CulturaePatrimônio:Restau-
roeConservação,Licenciatu-
ra em Artes com habilitação
emDançaeAdministraçãoda
Cultura; e 5) Área de Saúde:
CiênciadoEsporte,Fisiotera-
pia,Nutrição,TerapiaOcupa-
cionalePsicologia.●
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O Ministério da Educação
(MEC) quer tornar obrigató-
rias as disciplinas de filosofia e
sociologianoensinomédiodeto-
do o País. A proposta foi envia-
da para discussão do Conselho
Nacional de Educação (CNE) e
a decisão deve sair até o fim de
março. Atualmente, as maté-
rias já são oferecidas em redes
deensinode 12Estados, obriga-
toriamenteoucomoopçãopara
os alunos.
Essa é a primeira vez que a

questãovolta aserdebatidana-
cionalmente desde 2001, quan-
do o ex-presidente e sociólogo
FernandoHenriqueCardosove-
touumprojetodeleiquepediaa
volta das disciplinas. Na época,
ele alegou que faltavam profes-
sorespara cumprir a futura de-
manda. “A questão da falta de
professores exige atenção,mas
faltam tambémpara física, quí-
micaebiologianoensinomédio.
Isso não pode ser obstáculo pa-
ra que elas façam parte da gra-
de curricular”, diz a diretora de
Ensino Médio da Secretaria de
Educação Básica do MEC, Lú-
ciaHelena Lodi.
Em 2004, formaram-se no

País245profissionaisemFiloso-
fiaqueoptaramporfazerLicen-
ciatura, ou seja, tornaram-se
professores.OMECnãotemnú-
meroscorrespondentesparaso-
ciologia. Sabe-se apenas que
cercade2.300concluíramocur-
sodeCiênciasSociais.“Ummes-
moprofessorpodedaraulasem
váriasescolas”,dizopresidente
do Sindicato dos Sociólogos do

Estado de São Paulo, Paulo Ro-
bertoMartins.Odocumentodo
MECpedequeasdisciplinasse-
jam oferecidas em “pelomenos
duas aulas semanais em pelo
menosumadassériesdoensino
médio,cabendoàescolaestabe-
lecerumacargahoráriaadequa-
da (...)”.
São Paulo começou a ofere-

cer as disciplinas em 2005. De-
pois de uma consulta às escolas
foi decidido que os 1º e 2º anos
teriam aulas de filosofia e que,
nos3ºanos,poderiaserescolhi-
do entre sociologia epsicologia.
Hoje,há 1.800professoresde fi-
losofia na rede. Neste ano, com
a criação do período integral
em 500 escolas, elas passaram
também a oferecer a disciplina
para alunos de 1ª a 8ª série.
“Não adianta dizer que não

tem professor. É preciso ofere-
ceradisciplinajustamentepara
estimularaspessoaseasuniver-
sidades”,dizaValériadeSouza,
da coordenação de estudos e
normas pedagógicas da Secre-
tariaEstadual daEducação.

INTERPRETAÇÕES
Adiscussãoatualretomaumve-
lho debate sobre interpreta-
ções da Lei de Diretrizes e Ba-
sesdaEducação(LBD),de1996.
Segundoparecerde1997dopró-
prioCNE,aLDBfalaem“domí-
niosdeconhecimentosdefiloso-
fiaesociologia”eissonãoneces-
sariamente significa obrigato-
riedadedasdisciplinas.Apartir
deentão,aadoçãoounãodefilo-
sofia e sociologia ficou por con-
ta de cada Estado. O entendi-
mento hoje do MEC é de que o

trecho daLDB exige simque os
alunos cursemas disciplinas de
filosofia e sociologia.
“Nãoseráumamatériapací-

fica no conselho”, diz o presi-
dente da Câmara da Educação
Básica do CNEe futuro relator
donovoparecer,CesarCallega-
ri. Ele, no entanto, adianta que
vaidefenderavoltadasdiscipli-
nas.“Issovairequalificaroensi-
nomédio, que perdeumuito na
área de humanas”, diz. Depois
de pronto, o parecer precisa

ainda ser homologado pelo mi-
nistroFernandoHaddad.Hoje,
Callegari e outros integrantes
doCNEsereúnemcomdirigen-
tes do MEC para discutir a
questão.
A posição de Callegari tem

apoio de várias associações de
professorespeloPaís. “Asdisci-
plinas são essenciais noproces-
so de desenvolvimento do alu-
no,nacapacidadedecrítica, ra-
ciocínio, análise e ajudam até
nas outras matérias, como ma-

temática e ciências”, diz o
presidente do sindicato dos
professores no Estado de
São Paulo (Apeoesp), Carlos
Ramiro.
De acordo com o MEC, a

disciplina de sociologia foi
obrigatória no País entre
1925e1942noqueseriaoequi-
valente ao ensino médio de
hoje. Filosofia nunca foi uma
exigência, mas sempre este-
vepresenteemcurrículosde
vários Estados. ●
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