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ASecretaria deEstadodaSaú-
de recebe atéquarta-feira ins-
criçõesdeestudantes universi-
tários quequeiramparticipar
doprojeto JovensAcolhedo-
res. São742 vagaspara traba-
lhar emhospitais e unidades
de saúde, oferecendooprimei-
ro atendimento aopaciente. A
bolsa é deR$350. Inscrições
pelo sitewww.saude.sp.gov.br.

Estão abertas a partir de hoje
as inscrições para oPrêmio
Arte naEscolaCidadã, uma
iniciativado InstitutoArte na
Escola.A intenção é valorizar
professoresde arte que te-
nhamprojetos dequalidade.
As inscrições são feitas pela
internet, no sitewww.artenaes-
cola.org.br/premio.Oprazo
vai até 14de julho.

OExameNacional deDesem-
penhodosEstudantes (Enade)
vai avaliar tambémcursos su-
periores de tecnologia. Há
mais de3,5mil deles noPaís,
com1.236 denominações dife-
rentes. Para ajudar na avalia-
ção, oMinistério daEducação
instituiu umcatálogoquede-
termina as áreas emqueeles
podemser oferecidos.
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Um bem-sucedido projeto so-
cioeducativocriadonumafavela
cariocaeencampadopeloMinis-
tério daEducação em2004 está
se espalhando por todo oBrasil.
O “Conexões de Saberes”, que
tementre seus objetivos a apro-
ximaçãodasuniversidadesfede-
rais de núcleos pobres e a atua-
ção de universitários de origem
popularparamelhoriadascondi-
ções de vida de suas comunida-
des, chegou este ano a todos os
EstadosdoPaís.
Jásão31as instituiçõesasso-

ciadas ao programa – cuja ex-
pansãoseráanunciadanaquin-
ta-feira, emBrasília.OMECre-
passa, por ano, R$ 182 mil a ca-
da uma delas. O dinheiro é usa-
do para pagar bolsas de exten-
sãodeR$300aos25universitá-
riosbolsistasescolhidospelaen-
tidade e para manutenção do
projeto. A tarefa deles é fazer
umamediaçãoentreascomuni-
dadeseauniversidade, alémde
criar políticas que beneficiem
osmoradoresdeáreaspobres–
preferencialmente, aquelas em
quevivem.Outrametaégaran-
tir a permanência desses alu-
nos até a formatura.
OprojetofoigestadopeloOb-

servatório das Favelas, entida-
de do complexo de favelas da
Maré,na zonanortedoRio, for-
mada por professores. Come-

çouem2004, emduasuniversi-
dades do Rio, foi crescendo e,
em 2005, chegou a 14 institui-
ções.Nesteano, oMECoesten-
deuamais17,quejáestãofazen-
do seleção de candidatos.
Atualmente,existem350bol-

sistas (a renovação é analisada
todo ano). Fazemparte da rede
quatro universidades do Rio.
EmSão Paulo, a representante

é a Universidade Federal de
SãoCarlos (UFScar).
Graçasàiniciativa,aUniversi-

dadeFederalFluminense(UFF)
implantou numa comunidade
um curso pré-vestibular popu-
lar,umabibliotecaeoficinascul-
turais. AUFRJmontou umcur-
sodealfabetizaçãodeadultos.
Todososprojetossãodiscuti-

dos comosmoradores antes de

serem implementados. “A co-
munidade tem que participar
daformulação,mostrarsuasne-
cessidades”, diz Dálcio Mari-
nho Gonçalves, secretário exe-
cutivo doConexões.
Ele defende que os jovens se

tornemagentesde transforma-
ção de sua realidade. “Quere-
mosque eles sejamprotagonis-
tas dasmudanças e não quead-

quiram saber e depois aban-
donem sua origem.”
Parase inscrever, épreci-

so pertencer a uma comuni-
dade pobre, ser o primeiro
dafamíliaaingressarnoensi-
no superior, ter renda fami-
liar de até seis saláriosmíni-
moseterestudadoemescola
pública, entre outros pré-re-
quisitos. Negros e indígenas
têmpreferência.
Giselle Pinto, de 23 anos,

ajudounacapacitaçãodemu-
lheresdaVila Ipiranga, fave-
la de Niterói. Ela mora no
bairropobredeMariaPaula,
em São Gonçalo, município
vizinho (é um caso de estu-
dante que não atua na pró-
priacomunidade,masemou-
tra, também carente), e se
graduou em Serviço Social
pelaUFF.
A moça está iniciando o

mestrado e faz questão de
pesquisar algo que faz parte
de seu dia-a-dia: a inserção
de mulheres negras na uni-
versidade. “Acho importan-
te dar visibilidade às ques-
tões com que convivo desde
a infância e que continuamà
minha volta.”
As experiências de Gisel-

le e de outros jovens estão
num dos sete primeiros li-
vros da coleção Caminhada
escolarde jovensde origempo-
pular, que será lançadaama-
nhã, emBrasília. ●

Enadevaiavaliar
cursostecnológicos

Governodávagasa
alunosemhospitais

EDUCAÇÃO

FRUTOS–GisellePinto já começouomestradoehojecapacitamulheresdeumacomunidadepobre

‘Conexões de Saberes’ põe estudantes atuando no desenvolvimento de suas comunidades

Começaminscrições
paraprêmioemartes

ENSINOSUPERIOR

BOLSA

EXTENSÃOUNIVERSITÁRIA

VALORIZAÇÃODOPROFESSOR

FABIO MOTTA/AE

ESCALAPB PB ESCALACOR COR

%HermesFileInfo:A-16:20060515:

A16 VIDA& SEGUNDA-FEIRA, 15 DE MAIO DE 2006
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 maio. 2006. 1º Caderno, p. A16.




