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Prova priorizará raciocínio e ainda não se sabe quantas questões serão de cadamatéria ou interdisciplinares

Renata Cafardo

OvestibulardaFuvestnãodeve-
rásermaisdivididoentreasdisci-
plinasdoensinomédio,comopor-
tuguês, matemática, biologia. A
mudança faz parte também do
programaanunciadonomêspas-
sado pela Universidade de São
Paulo (USP) e que inclui ainda
questões interdisciplinares. On-
tem, apró-reitoradeGraduação
da USP, Selma Garrido Pimen-
ta,deixouclaroqueoconceitodo
examemudouequeoqueimpor-
taagoraéavaliarosconhecimen-
tosgeraisdocandidato.
“Vamospassaracobrarracio-
cínio e uma postura crítica com
relação ao conhecimento e não
acúmulo de informações. A for-
ma que o vestibular era feito até
agora não dá certo”, afirmou. A
pró-reitora,noentanto,nãoinfor-
mou quantas questões de cada
disciplinaequantasinterdiscipli-
nareshaveránaprova. “Issonão
importa. O bom aluno saberá se
aquela questão é dematemática
ouseé interdisciplinar”, respon-
deu aos jornalistas que pediam
um detalhamento do projeto,
chamadoInclusp,queprevêain-
da3%debônusnanotadealunos
quecursaramoensinomédiona
redepública.
OmanualdocandidatodaFu-
vest, que costuma conter todas
as regras do vestibular, deve co-
meçaraser impressonestemês.
Apesar da insistência dos jorna-
listas,Selmanãoesclareceuseos

vestibulandos receberãoa infor-
mação sobre o número de ques-
tões de cada disciplina no ma-
nual.Apró-reitoraapenasconfir-
mouqueneste ano serão90per-
guntas de múltipla escolha, em
vez das 100 que faziam parte da
primeirafaseaté2005.Oprogra-
ma com asmatérias que podem
ser exigidas no exame continua-
rá omesmo, assim como adura-
çãodecincohorasparaarealiza-
çãodaprova.
“Essa indefiniçãode informa-
ções prejudica a transparência
do vestibular e deixa os alunos

ansiosos”, diz o coordenador do
Etapa, Carlos Eduardo Bindi.
Para ele, no entanto, apesar das
incertezas, a Fuvest não deve
“surpreenderdemaneiraruim”
os candidatos com uma prova
completamente diferente da
que tem feito.
“Nãoseioqueesperardoves-
tibular. Queria saber, pelo me-
nos,quantasquestõesinterdisci-
plinaresvaiter”,reclamaaestu-
dante Talita Samanta Sene, de
18 anos, que vai se candidatar a
umavaga emRelações Interna-
cionais. Segundoacoordenado-

radoObjetivo,VeraLúciaAn-
tunes, é preciso tranqüilizar
os alunos e deixar claro que
elesprecisamcontinuarestu-
dandodamesmamaneira to-
das as disciplinas. Ela conta
que o cursinho, porém, já au-
mentou o número de ques-
tõesinterdisciplinarescobra-
das emsimulados.
A primeira fase da Fuvest
seránodia26denovembro.O
manual do candidato começa
aservendidoem7deagostoe
asinscriçõesserãonosdias10
e 17desetembro.●
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EXAME–“Obomalunosaberáseaquestãoédematemáticaou interdisciplinar”, dizpró-reitora

ROBSON FERNANDJES/AE–8/1/2006

Shailagh Murray
THEWASHINGTON POST

WASHINGTON

Umaemendaconstitucionalpa-
ra banir casamentos entre pes-
soasdomesmosexo,apoiadape-
lo presidente George W. Bush,
foi derrotada ontemno Senado
americanoapósseusproponen-
tes falharematémesmonaper-
suasão de republicanos.
AmaioriadosEstadosameri-

canos já legislaram para impe-
dir casamentos gays – 45 deles
aprovaram emendas às consti-

tuiçõesestaduaisoucriarames-
tatutosquedefinemcasamento
como a união entre homem e
mulher.Aindaassim,setesena-
dores republicanos acharam
melhor não se envolver em um
temapoliticamente arriscado e
votaram contra a emenda.
Ospartidáriosdobanimento

de casamentos gays recorre-
ramàvotaçãoemplenáriocien-
tesdequenãoreuniriamamaio-
riadedoisterçosnecessáriapa-
ra aprovar emendas constitu-
cionais, nem os 60 votos sufi-
cientes para encerrar os deba-

teselevaramatériaanovavota-
ção, definitiva.
Ainda assim, nutriam espe-

rançasdeaomenosconquistar,
comovitóriasimbólica,maioria
simples–oquetambémnãocon-
seguiram,aindaquetenhamob-
tido 49 votos, contra 48 contrá-
rios (há 100cadeirasnoSenado
americano). O que restou para
comemorar foi que a emenda
agora teve um voto a mais, em
relação a 2004, quando amedi-
da foi derrotada por 50 a 48.
O senador pelo Tennessee

BillFrist, líderdamaioria repu-

blicana,buscavacomaemen-
da reanimar a base religiosa
conservadoradeseupartido
em um momento em que a
confiançadoeleitoradoame-
ricano na administração
Bush está emdeclínio.
A despeito da derrota, os

republicanos pretendem in-
sistir.“Estamosfazendopro-
gressos, e não vamos parar
atéqueocasamentoentreho-
mem e mulher seja protegi-
do na Constituição”, disse o
senador republicano Sam
Brownback, doKansas.
Pesquisas indicam que a

maioria dos americanos se
opõeacasamentosentrepes-
soas do mesmo sexo, mas só
42%achamqueumaemenda
constitucional deve regular
o tema. ●

Lisandra Paraguassú
BRASÍLIA

OMinistériodaEducação(MEC)
vaicriarumaEscoladeAltosEs-
tudospara trazer pesquisadores
dealtonívelaoBrasilparapartici-
pardeprogramasdemestradoe
doutorado. A escola, financiada
pelaCoordenaçãodeAperfeiçoa-
mentodePessoal deNível Supe-
rior (Capes), organizará cursos
decurtaduraçãocomgrandeses-
pecialistasequevalerãocréditos
paraoscursosdepós-graduação.
DeacordocomoministroFer-

nandoHaddad,asinstituiçõesde
pós-graduação com cursos ava-
liadospelaCapescomnotaacima
de 5, públicas ou privadas, pode-
rãoapresentarprojetosparatra-
zerospesquisadores.Seaprova-
do,oprojetoserá financiadopela
Capes e valerá créditos para os
estudantes em seus cursos de
mestradoedoutorado.
Outras instituições também

poderão participar do mesmo
curso, desde que apresentem
uma proposta e um professor
quefaçaaavaliaçãodosseusalu-
nos.Nessecaso,asaulaspoderão
serpresenciaisoupormeiodeen-
sinoadistância.“Jáem2007tere-

mosrecursosparatrazer20gran-
des nomes. Para este ano, vere-
mos o que será possível”, disse
Haddad.
Hoje o governo federal tam-

bémenviaaoCongressoapropos-
tadecriaçãodasúltimasduasuni-
versidades do programa de ex-
pansão das instituições federais
deensinosuperior.Sãoelasacria-
ção da Universidade do Pampa,
noRioGrandedoSul,eatransfor-
mação da Faculdade de Medici-
nadePortoAlegreemuniversida-
de. Também serão enviados os
projetosdecriaçãodenoveesco-
las técnicaseagrotécnicas.
A universidade do Pampa co-

meça as aulas em agosto com 14
cursos, incluindo licenciaturas,
Agronomia e Zootecnia, e com
campus em dez municípios. Por
enquanto, antes de o projeto de
lei que cria a universidade ser
aprovadopeloCongresso, aUni-
Pampa ficará ligada às universi-
dadesfederaisdePelotaseSanta
Maria. A faculdade deMedicina
da capital gaúcha passará a ter,
comatransformaçãoemuniver-
sidade,cinconovoscursos:Enfer-
magem, Fisioterapia, Psicologia,
Fonoaudiologiaelicenciaturaem
Biologia.●
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