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FUVEST

Começabuscapelas
últimasvagas

Começamhoje as inscrições
paraoProgramaNacional de
Inclusãode Jovens (ProJo-
vem)emSãoPaulo e emou-
tras25 capitais. Para partici-
par, é preciso ter entre 18 e24
anos e a8.ª série não comple-
ta. Não épermitido também
ter vínculo empregatício. Os
jovens inscritos voltamaestu-
dar, recebemqualificação pro-
fissional e umabolsa deR$
100.As inscrições serão feitas
pelo telefone0800642 7777.

Quemparticipou da segunda
fase da Fuvest e não foi cha-
mado emnenhuma lista de
aprovados podemanifestar
seu interesse pela vaga ama-
nhã e quarta-feira. A Fuvest
atenderá os interessados em
seis postos no Estado entre 9
horas e 16 horas. As próximas
listas só serão elaboradas
comos nomes de quemparti-
cipar dessa inscrição. As rela-
ções de aprovados sairão nos
dias 24 e 31.

AUniversidade daAmizade
dosPovosdeMoscou abriu
neste ano 15 vagaspreferen-
ciais para brasileiros em todos
oscursosoferecidos na institui-
ção, consideradaumadasme-
lhoresdaRússia. As inscrições
podemser realizadas até o dia
31pormeio daAssociaçãoLati-
no-AmericanaRussadeEstu-
dosSuperiores (ALAR). Alu-
nosestrangeiros nãopassam
por vestibular,mas precisam
fazer antes umcurso de russo.

Notas

EscolasdeMedicina foramasprimeirasamudar

Michael Zeitlin
Ex-professor e daFGV,
que foi demitido
“Osprofessores não
sãoobrigados a
ter amesmaopinião e
os alunos ficamexpos-
tos a essa divergência.
Essa diversidade que é
a riqueza.”
SOBREDEMISSÕESNAFGVQUEELE
ACREDITATEREMSIDOMOTIVADAS
PORDISCORDÂNCIACOMADIREÇÃO

USPeUnifespinovame
põempráticaantesdateoria

SEMVESTIBULAR

DEVOLTAÀESCOLA

ENSINOSUPERIOR

Simone Iwasso

A Universidade de São Paulo
(USP) e aUniversidade Federal
deSãoPaulo (Unifesp),duasdas
mais respeitadas e tradicionais
instituições de ensino superior
do País, estão dando exemplos
demudanças no velho e fechado
currículo de graduação que elas
mesmas ajudaram a consolidar.
Baseadasna constataçãodeque
omodelo formado por conteúdo
teórico dividido em disciplinas
dadasemaulas expositivas para
alunos passivos em sala de aula
deixaram de ser suficientes, as
duas instituições aproveitaram
seusnovoscampus–aUSPLes-
teeaUnifespdaBaixadaSantis-
ta–parapromover inovaçõesna
formadeensinar.
Alémdisso, levaram a outras

carreirasexperiênciasdeensino
diferenciadasque,noBrasil,esta-
vamrestritasaalgunscursospio-
neiros de Medicina (veja box ao
lado). Na Unifesp da Baixada
Santista, que começa agora seu
primeiro ano, ométodo adotado
chama-seEducaçãoMultiprofis-
sional – usado emuniversidades

americanas e européias, aplica-
dopelaprimeiraveznoBrasil.
Desdeocomeçodasaulas, na

semanapassada,osalunosviven-
ciamumapropostadiferente:no
primeiro ano, as várias discipli-
nas foram substituídas por qua-
tro grandes módulos, as aulas
são as mesmas para vários cur-
soseháumcontatomaiorcoma
realidade(hospitais,bairrospró-
ximos, organizações não-gover-
namentais).
“A separação entre as diver-

sas especialidades fez com que
cada profissional conhecesse
umaparte do ser humano.O de-
safioéoresgatedaintegralidade
no cuidado ao paciente. Vamos
preparar o profissional para is-
so, para o trabalho em equipe”,
explica o professorNilsonAlves
Batista, diretor acadêmico do
campus,queoferececursosdeFi-
sioterapia, Educação Física, Te-
rapia Ocupacional, Nutrição e
Psicologia.
Para isso, segundo o profes-

sor, a ordem do ensino tradicio-
nal é invertida. No formato co-
nhecido,porexemplo,paraensi-
nar sobre planejamento fami-

liar,osalunosassistemumaaula
emqueoprofessorexplicaosmé-
todos, a relação coma saúdepú-
blica e os problemas da popula-
ção.Noprojetonovo,elesprimei-
ro vão a uma unidade básica de
saúde,conversamcomasmulhe-
res,funcionários,observamasdi-
ficuldades.Depoisvãoparaasa-
ladeaulaestudarateoriadoque
acabaramdever.
“No primeiro caso eu tenho

umaluno passivo, que nem sabe
por que está estudando aquilo.
No segundo, um aluno que viu o
queacontece, encontrouproble-
mas, tentou resolvê-los, foi fazer
pesquisa e chegou para mim
com dúvidas, com questiona-
mentos.Ou seja, ele vê a realida-
deeapartirdelaentendeaneces-
sidadeda teoria”, diz.

RESULTADOS
NaUSPLeste,asiniciativasado-
tadasnoanopassado,oprimeiro
docampus,começamadarresul-
tados. A disciplina chamadaRe-
soluçãodeProblemas,emquees-
tudantes conhecem a realidade,
encontramumproblemaetraba-
lham em sua solução, como for-
madeiniciaçãoaométododepes-
quisa acadêmico, ganhou mais
espaçonocurrículo.
AResoluçãodeProblemas foi
a disciplina mais bem avaliada
pelosalunosempesquisadauni-
versidade.Equatrodosdez cur-
sos de graduação – Gestão Am-
biental, Gerontologia, Obstetrí-
ciaeGestãodePolíticasPúblicas
–resolverammodificarseuscur-
rículos e incluí-la em todos os
anos. A idéia inicial era ter esse
projeto só no primeiro ano. A
USPLeste tambémextinguiuos
departamentos e propôs um ci-
clobásico,ondeasaulassãointer-
disciplinares e envolvem todos
oscursos.
Os alunos, com a orientação
dotutor,demonstramosproble-
mas, seja sobreavidados idosos
deumbairrodazonaleste,aqua-
lidade de vida do catador de lixo
do centro, as questões ambien-
tais de um parque. “No início da
vida acadêmica deles, estamos
mostrandoqueosfenômenospo-
dem ter diferentes leituras e
perspectivas. O resultado na
aprendizagem está sendo im-
pressionante”, diz o professor
Ulisses Araújo, que coordenou
na semana passada o seminário
Inovações no Ensino Superior,
naprópriaUSPLeste.“Convida-
mosespecialistasdoexteriorpa-
raaprendermoscomaexperiên-
cia deles e vermos o que pode-
mosimplantaraqui,nanossarea-
lidade.” ●

EDUCAÇÃO

NOVIDADE-AlunosdaUSPLesteduranteauladeResoluçãodeProblemas:buscapor soluções

Mudanças nos currículos são evidentes nos novos campus das duas instituições

Começahojeinscrição
paraProJovem

Instituiçãorussatem
vagasparabrasileiros

SEGUNDA-FEIRA
Educação

TERÇA-FEIRA
Saúde

QUARTA-FEIRA
Ciência

QUINTA-FEIRA
MeioAmbiente

SEXTA-FEIRA
Bem-estar

ERNESTO RODRIGUES/AE

●●●AAprendizagemBaseada em
Problemas, método de ensino
que prevê a construção do conhe-
cimento pelo aluno, da prática
para a teoria, surgiu no Canadá
no fim da década de 60. No Bra-
sil, no entanto, as experiências
começaram a chegar no fim dos
anos 90, em algumas universida-
des deMedicina – hoje são 15.

A Faculdade deMedicina de
Marília (Famema) foi a primeira
delas amudar o currículo, em
1998: acabaram-se as disciplinas
e os departamentos. Os alunos
passaram a ter tutores e a apren-
der o conteúdo do curso emmó-
dulos, com aulas nas quais a teo-
ria é ensinada a partir de proble-
mas reais, da comunidade. Omes-

mo aconteceu na Universida-
de Estadual de Londrina
(UEL). “Depois quemudamos,
a biblioteca passou a ser mais
usada, tivemosmais contato
comos serviços de saúde e os
médicos daqui têm ótimos re-
sultados por onde passam”,
diz oMarcio José de Almeida,
coordenador do curso. ● S.I.

Em Santos, as
disciplinas foram
substituídas por
quatro módulos

MARCIO FERNANDES/AE
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