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Gostaria que o Nota 10 produzisse uma reportagem sobre os 

alunos estrangeiros que estudam nas escolas de Curitiba. Sei 

de alguns casos e poderia colaborar.

Vanessa Goedrim, professora.

Não sei se posso me manifestar aqui no Nota 10, mas é uma 

vergonha o que estamos vendo na TV sobre o Mensalão. Uma 

vergonha. Espero que nossas crianças não estejam tendo um 

mau exemplo com isso.

Danúsia Pelosto Oliveira

A recente aprovação, pelo Senado, de que toda universidade pública 

do país tem que ter 50% de cotas sociais e raciais é um descalabro 

nacional. Quem acabou prejudicado foram todos os demais ‘não 

cotistas’, pois agora brigarão pela outra metade das vagas.

Pedro das Neves Oligário

Sobre a reportagem de capa da edição de junho do Nota 10 só queria 

dizer que a saúde do professor vai mal porque ele ganha muito mal.

Adenir Godoy

Correspondência
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Saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná 
divulgou os números atuais da gripe no Paraná. Desde 
o início do ano foram confirmados 1.073 casos e 35 
mortes no estado por influenza A (H1N1). 

De acordo com o governo, ações preventivas 
colaboraram para a diminuição dos casos nas últimas 
semanas. O Paraná é o estado da região Sul com o 
maior número de pessoas infectadas em 2012, mas 
com a menor quantidade de mortes por gripe A. 

Diante destes dados as redes estadual e municipal 
de ensino buscam alternativas para prevenir a doença 
entre estudantes, professores e funcionários das 
escolas. Os estabelecimentos de ensino devem adotar 
medidas de prevenção, como manter os ambientes 
arejados e orientar alunos e funcionários a lavar as 
mãos com água e sabão sempre que tossir ou espirrar 
e antes de comer, cozinhar ou tocar olhos, nariz e boca, 
utilizar o álcool gel, entre outros hábitos de higiene.

Ainda referente aos cuidados, é imprescindível que 
o paciente com sintomas como febre acima de 38º, 

Redes estadual e municipal
realizam ações de prevenção à gripe
O Paraná é o estado da região Sul com mais pessoas infectadas

dor de garganta e tosse seca procure imediatamente o serviço de 
saúde. 

“Se o medicamento antiviral for prescrito em até 48 horas, a 
chance de cura é de aproximadamente 100%. Também não há 
registro de efeitos colaterais significativos. Portanto, qualquer 
paciente pode receber o medicamento”, afirma Angela Maron de 
Mello, coordenadora da Sala de Situação da Gripe da Sesa. 

Neste mês a Seed liberou recursos que totalizam R$ 1 milhão por 
meio de cota-extra do Fundo Rotativo. A verba deverá ser utilizada 
pelas escolas para a compra de materiais de higiene e limpeza. 

As diretorias dos estabelecimentos poderão adquirir entre 
outros itens álcool gel, detergente, toalhas de papel descartáveis, 
e sabonete líquido. Na rede municipal de ensino de Curitiba 
também são realizados trabalhos de prevenção. “Em 2009, o 
ano da epidemia mundial da gripe A/H1N1, medidas como essas 
não só ajudaram na redução dos casos da doença como também 
diminuíram a incidência de conjuntivite e diarreia. O ganho para a 
saúde coletiva, com essas medidas, é muito grande”, afirma Karin 
Luhm, diretora do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS). 

Hábitos de higiene, como lavar as 
mãos, ajudam a combater o contágio.
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Educação Social

Discurso contra professores

O Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed) 

apresentou estudo apontando que, em 2012, para pagamento 

do reajuste de 22% do valor do piso nacional dos professores 

e implantação da repartição da jornada de trabalho docente, 

o impacto total nas secretarias estaduais de educação 

alcançará R$ 8,3 bilhões. Os dados foram apresentados 

em audiência pública realizada na Comissão de Educação e 

Cultura da Câmara dos Deputados.

Superintensivo gratuito
As inscrições do processo seletivo para o preenchimento 

de 80 vagas disponíveis para o Superintensivo do Cursinho 
Solidário 2012, pré-vestibular promovido pela ONG Formação 
Solidária vão até o dia 20 de agosto. As vagas, em Curitiba, 
são distribuídas em duas sedes, 60 vagas na turma do Colégio 
Estadual Professora Luiza Ross, Boqueirão e 20 vagas na 
turma da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 
Rebouças.  

O cursinho é gratuito, os alunos custeiam apenas os valores 
referentes ao material didático. Para se inscrever os candidatos 
precisam acessar o site www.formacaosolidaria.org.br. O valor 
das inscrições é R$ 35,00.

Um grupo de nove diretores 
escolares dos Estados Unidos 
esteve no Brasil para participar 
do intercâmbio realizado 
entre o Conselho Nacional 
de Secretários de Educação 
(Consed) e a Embaixada 
Americana. Do dia 30 de 
julho a 9 de agosto cada um 
dos nove diretores norte-
americanos, oriundos dos 
estados de Minnesota, Carolina 

Para sugerir notas 
para esta coluna 
envie um e-mail para 
helio@nota10.com.br

do Sul, Washington, Virginia, 
Ilinois, Texas, Ohio, Nova York, 
visitou escolas de pelo menos 
dois estados brasileiros. 

O objetivo do intercâmbio 
foi conhecer o dia a dia das 
escolas brasileiras, as boas 
práticas do processo de gestão, 
as experiências pedagógicas, 
seus problemas e ações 
realizadas para enfrentar os 
desafios. 

Diretores americanos no Brasil
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Ensino Superior Senado aprova reserva de 50% das 
vagas das universidades federais
Projeto deve ser sancionado pela presidente Dilma Rousseff, mas há controvérsias

A aprovação, pelo Senado, do sistema de cotas raciais e sociais nas 
universidades públicas federais em todo o país, ainda pode gerar muita 
polêmica. Pela matéria, relatada pela senadora Ana Rita (PT-ES), metade 
das vagas nas universidades deve ser separada para cotas.

A reserva será dividida meio a meio. Metade das cotas, ou 25% do total 
de vagas, será destinada aos estudantes negros, pardos ou indígenas de 
acordo com a proporção dessas populações em cada estado.

A outra metade das cotas será destinada aos estudantes que tenham 
feito todo o segundo grau em escolas públicas e cujas famílias tenham 
renda per capita até um salário mínimo e meio. 

A política de cotas adotada pelo governo federal há tempos gera 
polêmicas e move ações judiciais.

NA UTFPR - Maurício Alves Mendes, Pró-Reitor de Graduação e 
Educação Profissional da Universidade Tecnológica Federal do Paraná 
(UTFPR), destaca que a instituição já trabalha com a cota social de 
escolas públicas desde 2007. A proposta foi aprovada pelo Conselho 
Universitário em setembro daquele ano, e passou a ser aplicada no 
vestibular de verão 2008.

(continua na página seguinte)
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Sinepe-PR é contrário ao projeto
e pode recorrer à Justiça

Ensino Superior

O presidente do Sindicato das Escolas Particulares do 
Paraná (Sinepe/PR), professor Ademar Batista Pereira, 
destaca que a entidade é contrária ao PLC. “Vamos esperar 
a lei ser sancionada. Em minha opinião está errado. É 
inconstitucional, pois está tirando o direito das pessoas. O 
projeto é discriminatório”, opina o presidente.

Segundo ele, o critério estabelecido pelo projeto precisa 
ser mais claro. “Atrapalha nos procedimentos da educação 
privada e desorganiza o setor”, diz. Pereira considera que 
o critério estabelecido não é objetivo, e que a entrada nas 
universidades federais deve ser baseada na questão da 
meritocracia.

O presidente enfatiza que o Sindicato, por intermédio 
da Federação Nacional das Escolas Particulares (Fenep), 
poderá contestar a norma judicialmente. “Vamos estudar 
e verificar as possibilidades. O assunto será discutido e 
a Justiça é uma opção. O certo é que não somos a favor”, 
declara Pereira.

8

“Caso seja sancionada a nova lei precisaremos apenas realizar a 
identificação de alunos das cotas raciais”, diz Mendes. De acordo com 
o texto do projeto, dentro da cota mínima de 50% existirá a distribuição 
entre negros, pardos e indígenas, proporcional à composição da 
população em cada estado, tendo como base as estatísticas mais 
recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mendes destaca que somente a declaração feita pelos candidatos 
das cotas raciais no momento da inscrição não é suficiente. “Vamos 
apelar ao Ministério da Educação para que haja um padrão para este 
critério de seleção”, explica o Pró-Reitor.

Outra preocupação de Mendes é em relação à preparação 
dos alunos que entram na UTFPR por meio da política de cotas. 
“É constatado que os alunos que concorrem como cotistas não 
conseguiriam entrar na universidade pelo processo seletivo normal”, 
afirma.

Nesse caso, a UTFPR trabalha com procedimentos internos para que 
os alunos cotistas tenham condições de se nivelar aos demais. Uma 
das alternativas é a aplicação de disciplinas complementares.

Na visão de Mendes, o único item da PLC 180/2008 considerado 
contraditório na UTFPR é o artigo que possibilita que a seleção dos 
alunos da rede pública seja realizada com base no histórico escolar, 
pela média aritmética. “Seria incoerente. É o único ponto que temos 
alguma restrição”, destaca.
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Ensino Superior Professora da UFPR
é denunciada por racismo
Declarações supostamente consideradas ofensivas foram durante aula no mês de abril

 O juiz Mauro Bley Pereira Junior, da 3.ª Vara Criminal de Curitiba, recebeu 
denúncia formulada pelo Ministério Público (MP) do Paraná contra uma professora da 
Universidade Federal do Paraná (UFPR) acusada de racismo. As informações são da 
Agência Brasil.

De acordo com reportagem do jornalista Fernando César Oliveira, em denúncia do 
MP, a professora Ligia Regina Klein, do Setor de Educação da UFPR, teria feito o seguinte 
comentário dentro de uma sala de aula, dirigindo-se a duas estudantes negras: “Vocês, 
só fazendo lanchinho. Duas macaquinhas comendo banana. Eu também gosto de 
banana. Em doces e bolos”.

TEXTO - O fato, ocorrido na noite do último dia 11 de abril, envolveu as alunas Eliane 
Regina Graciano e Kely Cristina Cunha, ambas do segundo ano do curso de pedagogia. 
Logo em seguida, ainda de acordo com a denúncia, a professora teria se aproximado 
novamente das alunas, que haviam se esquecido de levar um texto que seria 
analisado em sala, e dito a uma delas: “Esqueceu de trazer o texto, mas a bananinha 
não esqueceu, né”. “Analisando a denúncia e os documentos juntados, observam-se 
indícios da alegada injúria na utilização de elementos referentes à raça e cor, e da 
autoria delituosa da acusada, pelo que recebo a denúncia”, diz trecho de despacho 
assinado no último dia 30 de julho por Pereira Junior. 

As alunas são estudantes do curso de 
Pedagogia da UFPR.

(continua na página seguinte)
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Ensino Superior

O magistrado determinou a citação da professora para que, em prazo de dez 
dias, ofereça uma resposta à acusação por meio de um advogado.

Baseada em inquérito policial, a denúncia do MP havia sido protocolada no 
último dia 17 de julho. A promotora Marilú Shnaider Paraná de Sousa aponta no 
documento que, “em tese”, a professora cometeu crime previsto no Artigo 140 
do Código Penal, cujo parágrafo terceiro trata de injúria racial. A pena prevista é 
reclusão de um a três anos, além de multa. Essa sanção pode ser aumentada 
em um terço no caso de crime cometido na presença de várias pessoas. A 
promotora sugere que, além das duas vítimas, seis testemunhas sejam ouvidas 
no processo.

PRESSÃO - “Houve pressões corporativas dentro da universidade para que 
as alunas não registrassem o caso na delegacia de polícia. Não é por acaso que 
o intervalo entre o fato e o boletim de ocorrência é 20 dias”, disse o advogado 
André Nunes da Silva, que defende as duas estudantes. “Tentaram colocar panos 
quentes, desqualificando a denúncia e dizendo que a repercussão do caso 
afetaria a universidade. Em um segundo momento, iremos ingressar com outra 
ação contra a UFPR por causa desse constrangimento.”

Em seu depoimento à polícia, a professora Ligia Regina Klein disse que suas 
declarações foram motivadas por uma “lembrança afetiva da infância”, quando 
ela era chamada de “macaquinha” por seu irmão, pelo fato de gostar de comer 
bananas.

Procurada pela Agência Brasil, Klein disse que ainda não foi citada a respeito 
da decisão do juiz e que ainda não leu a denúncia do MP. “A delegada da Polícia 
Civil havia dado um parecer pelo arquivamento do caso por falta de indícios 

[de crime]. Então houve uma posição diferente [do MP]”, disse a professora. “A 
minha afirmação foi retirada do contexto, não tive intenção [de ofender], foi uma 
manifestação carinhosa.”

Klein também argumenta que sempre atuou em defesa dos direitos das 
minorias, é favorável às cotas raciais e respeita o movimento negro. “Racismo é 
uma coisa abominável. Agora, há racismo e há interpretações muito rigorosas de 
palavras retiradas do contexto.”

DESCULPAS - A professora da UFPR negou ainda que tenha havido pressão contra 
as alunas e ressaltou que pediu desculpas a elas após o episódio “por uma eventual 
dor” que sua declaração tenha provocado. “Fiquei muito chateada. Aguardo a Justiça 
se pronunciar. Estou tranquila.”

A aluna Eliane Graciano disse à Agência Brasil que as manifestações de racismo 
são naturalizadas na fala das pessoas e que o objetivo da denúncia é fazer com que 
a sociedade reflita sobre esse fato. “Tudo que as pessoas falam traz consequências, 
tanto que elas às vezes acham que é só uma brincadeira, mas não é”, explicou 
Eliane. “O episódio foi divulgado nas redes sociais. Depois dele alguns professores 
pararam de conversar com a gente. Sorte que depois começou a greve [dos 
professores das universidades federais], porque talvez eu não tivesse condições de 
continuar estudando.”

A respeito de uma eventual pressão para que o caso não fosse levado à Justiça, 
a aluna disse que ela e sua colega não tiveram assessoria jurídica durante a 
tentativa de mediação feita por professores da universidade. “A comissão tinha 
muito mais professores do que alunos, não tinha ninguém do centro acadêmico. 
Eles queriam transformar tudo em um mero mal entendido.”
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Aperfeiçoamento

(continua na página seguinte)

PDE desenvolve capacidade 
didática de professores
Desde 2007 aproximadamente 7,2 mil docentes já participaram 
do programa mantido pela rede estadual de ensino

Neste mês de agosto o Programa de 
Desenvolvimento Educacional (PDE), 
da Secretaria de Estado da Educação 
(Seed) do Paraná realizará seminários de 
encerramentos das turmas de 2010. Mais de 
dois mil professores concluíram a formação 
continuada neste ano nas instituições 
estaduais de ensino superior. 

Esta é a quarta turma que conclui as 
atividades do programa, o que significa 
mais de sete mil professores beneficiados. 
Durante os dois anos de estudos no PDE, 
cada professor elabora um plano de trabalho 
com uma proposta a ser implantada na 
escola em que atua.

Cassiano Roberto Nascimento Ogliari, 
coordenador estadual do PDE, destaca que 
os primeiros passos do programa ocorreram Cassiano Ogliari, coordenador estadual 

do PDE na Secretaria de Educação.

com a elaboração da Lei 103/2004, que 
trata do Plano de Carreira dos Docentes. Ele 
destaca que a iniciativa visa à formação e o 
crescimento profissional. 

Em 2007 e 2008, respectivamente 1,2 
mil professores ingressaram no PDE. O 
número dobrou nos dois anos seguintes e, 
em 2012, dois mil novos docentes terão a 
oportunidade de participar.

“A preocupação básica é o processo de 
ensino e aprendizagem para ser aplicado 
no cotidiano da sala de aula”, explica 
Cassiano. Ele destaca que os professores 
têm a oportunidade de colocar em prática 
a sua experiência e desenvolver novos 
mecanismos para lecionar. Podem se 
inscrever no PDE docentes do Nível II – 
Classe 8. 
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Aperfeiçoamento

“O professor pesquisa sua própria prática e 
busca fundamentação teórica para a superação de 
seus limites”, enfatiza o coordenador. O programa é 
dividido por atividades semestrais. Após a teoria, no 
terceiro semestre o professor volta à sala de aula 
e disponibiliza o conhecimento aos seus alunos, 
enquanto que no último semestre é desenvolvido 
o artigo científico. Nesta etapa o professor busca 
superar possíveis limitações e pode passar a 
empregar o resultado de sua produção na escola.

“A tônica do programa é o conhecimento, por 
meio da relação teórico-prática. O professor pode 
redirecionar a prática pedagógica”, destaca Cassiano. 
Ele afirma que no último ano oito mil professores 
se candidataram para as duas mil vagas, o que 
representa recorde de inscrições. 

“Outro ponto importante é que o professor utiliza a estratégia 
de ensino a distância. Cada professor do PDE se torna tutor de 
uma turma formada por outros professores da rede estadual de 
ensino e assim ele socializa a fundamentação teórica. É uma força 
para irradiar o conhecimento”, relata o coordenador. 

Cassiano destaca que a Seed busca constantemente aprimorar 

o programa. “Buscamos reformular o curso, inserir mais especialidades. É uma metodologia 
de ensino das disciplinas com a lógica de ensinar e aprender”, diz. Como forma de valorizar 
as instituições de ensino superior parceiras e a formação dos professores, no PDE existe o 
aproveitamento total dos cursos de mestrado e doutorado realizado pelos professores. 

No início deste mês educadores de Jacarezinho, Curitiba, Maringá, Ponta Grossa, 
Cascavel, Guarapuava e Paranavaí participaram das cerimônias de encerramento do 
programa.
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Associação Paranaense de Administradores Escolares - Apade
Declarada de Utilidade Pública pela Lei nº. 7.527/81

R. Des. Ermelino de Leão, 15, Cjs, 81 e 82 - Fone: (41) 3323.6493
CEP: 80.410-230 - Curitiba / Paraná 

coluna da apadeINFORME PUBLICITÁRIO

Esta matéria é para desmentir uma notícia que coloquei no Site da APADE: os 10% do PIB 
para a Educação. Durou pouco, menos que alegria de pobre. 

Desta vez, o governo acabou com a alegria, numa canetada: convenceu todo o conjunto de 
parlamentares a retirar a matéria da pauta: Valor do argumento: R$ 2.673.000.000,00 (dos 
nossos impostos). Cada deputado ou senador (594 somados), nessa avença, vai custar ao 
governo (ao povo brasileiro) R$ 4.500.000,00 (quatro e meio milhões de reais). As emendas 
ao orçamento!!! 

Cada um tem as suas! Essa dinheirama estava retida por falta de projetos, para poder ser 
liberada. Alguém tem dúvida que uma solução vá aparecer? Projetos vão surgir como o maná 
no deserto... Nas empresas, a normalidade é: primeiro, os projetos; depois, as verbas...

É muito triste! É desanimador! 
Essa lei não vai mofar nos porões, nos subterrâneos do congresso, um bom apelido para 

as gavetas. Nunca verá a luz! Será o instrumento de barganha, de acuação do governo e vice-
versa. É o loteamento dos nossos impostos.

Como me sinto um idiota! Acreditar que a política nossa de cada ano estaria interessada 
na verdadeira educação do povo brasileiro! Como pude pensar no melhor, diante de tantas 
evidências de que os políticos, em sua maioria, não têm o perfil de legislar pelo bem da 
população; têm, sim, o perfil da promessa eleitoreira.

As CPMIs são criadas mais a auto-preservação do que de purgação do Congresso de 
elementos nocivos. O que há, nessas CPMIs, é a escolha de um bode expiatório. Esse vai para 
fita, como boi-de-piranha! (Viu Demóstenes? Não adiante você pedir perdão! Por que você, 
Demóstenes, tem a sua ferida a descoberto, semeada na Mídia. Será sacrificado em defesa 
dos outros, antes que respingue...)

Não é minha atitude de professor faltar com o respeito à autoridade (auctoritas servanda!). 
Mas não dá para segurar a indignação. Tive a sensação ruim de que se venderam pelas 

verbas. Ainda que essa verba fosse para bem das populações “ribeirinhas”, não poderiam 
ser sobrepostas ao interesse de toda a nação. A indignação vem da frustração de uma 
esperança de um Brasil melhor, porque tenho a convicção de que uma nação não se torna 
adulta sem uma educação de qualidade para todo o povo. Cotas é confissão de falência do 
ensino!

Depois é estarrecedor ouvir a Presidente criar outro indicador de classificação do 
País. Por que o PIB (que está em queda)? Tem que haver outro critério: programas sociais, 
cuidar das crianças, o Brasil de hoje e de amanhã. Mas, esse “cuidado” se faz com o quê? 
Com magia? Ou é necessário dinheiro. É esse aí que faz o PIB, Presidente Dilma! Estado 
paternalista! Vai faltar grana pro bolsa família! É necessário criar condições para a iniciativa 
privada investir aqui. Atitudes de avestruz não resolvem!

Aqueles que querem um Brasil sadio estão atordoados diante desse cenário. A quem o 
cidadão vai recorrer? Ao judiciário? Ao ministério público? Às forças desarmadas?  Sonegar 
impostos e matá-los à míngua? Nem pensar! Antes, nos põem nas galés, que, para isso, 
há rapidez e eficiência. O leão é faminto e tem dentes e garras afiados a “laser”. Esse não 
perdoa nem as viúvas doentes, nem os porta-bolsa-família! 

Os recursos carreados ao erário público vêm do suor dos trabalhadores brasileiros de 
todas as classes; é contribuição da sociedade para os fins comuns. Democracia! E eles, que 
engavetaram o projeto dos 10%, foram eleitos exatamente com a missão de cuidar para que 
essas verbas sejam aplicadas para o bem dos contribuintes (saúde, educação, segurança). 
Para isso a democracia tem três poderes independentes: um controla o outro. Que ironia! A 
independência dos poderes tem a extensão de 4,5 milhões de reais. É até grandinha! É o 
valor de corte! A partir daí, a sujeição! Aceitam a barganha, bate-se o martelo (na cara do 
povo brasileiro)! É o preço!

(continua na página seguinte)

EDUCAÇÃO DE NOVO, FORA! Professor Venâncio Domingos Vicente
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Não há “outro valor mais alto que se alevante” (Camões)! Não se ouviu uma voz 
discordante! Se não é a imprensa (que querem calar), tudo aconteceria, em surdina, na 
penumbra do congresso, tudo muito rápido. (Em tempo: Ouvi, hoje (13/07/12) alguns 
parlamentares querendo retomar o projeto dessa lei. Acho que tiveram um surto de vergonha. 
Mas a base do governo – a da troca – não vai deixar).

Enquanto isso, as Universidades paradas, abandonadas, os estudantes ociosos! O mesmo 
“cuidado” dispensado aos doentes nos corredores dos hospitais, por falta de dinheiro, que 
abunda em outras bandas! Os crimes correndo soltos pelas cidades brasileiras, numa guerra 
mal disfarçada, matando mais que na Síria, em revolução!

Palavras do ministro do dinheiro: O PNE (10%) quebra o Estado Brasileiro. Miopia! E a Copa 
do Mundo não vai também quebrar o Brasil? E a Olimpíadas, também não? E a corrupção, 
também não.  Como é possível que com tanto dinheiro se faça tão pouco e mal feito! Destinar 
10% do PIB (Saiba que o PIB de 2011 = 4.143 trilhões de reais) para educação importaria em 
empenhar, aproximadamente, R$ 41.430.000.000,00 (Quarenta e um bilhões e quatrocentos 
e trinta milhões de reais) por ano. Sabendo que a arrecadação do Governo é em torno de 1,6 
trilhões, sobraria ainda um volume significativo de recursos para as outras atividades, ou seja, 
R$ 1.558.570.000.000,00 (um trilhão, quinhentos e cinquenta e oito bilhões e quinhentos e 
setenta milhões de reais). É muita grana...

Acontece que temos a máquina administrativa mais cara e ineficiente do mundo; um 
paquiderme com 33 ministérios, a maioria inoperante, um colossal cabide de altos empregos. 
É necessário enxugar a máquina, coisa que não passa nem de longe pela cabeça das 
autoridades. Talvez, fique mais inchada para atender à crescente demanda dos companheiros, 
com baixo desempenho em pleitos eleitorais. 

Por que não se incentivam as empresas privadas a assumir tarefas que não são funções 
específicas de Estado; obras que têm caráter eminentemente privado: campos de futebol, 
rodovias, ferrovias, hidrovias, portos, aeroportos, comunicações etc. 

Fazem-no agora, através de concessões, ao aperto das circunstâncias: a Copa chegando 
e a infraestrutura emperrada... Isso é terreno fértil em que medra a corrupção, através de 
licitações suprimidas, contratos reajustados ao sabor do quanto mais próximo, melhor, 
mais verba. Aí, gente de fora nos manda um “ponta-pé na bunda”, diante do mundo, em 
praça pública e as autoridades não tugiram nem mugiram! Da mesma forma que De Gaulle 
disse, na nossa cara, que este país não é sério! É a segunda vez que o povo brasileiro é 
esculachado por conta da falta de seriedade das autoridades. Eu me sinto mal ouvindo isso, 
tendo cumprido meu dever diuturnamente. Sobe-me o sangue!

 Que ideia de jegue é essa de dizer que esse percentual destinado à educação vai 
quebrar o Brasil. O país está quebrado exatamente porque não se fez isso, lá atrás, há 
50 anos. Da forma que está a educação: ineficiente, pobre, desconsiderada, o patinho 
feio do Brasil, o país vai quebrar mesmo. Por que será que o Japão se projetou no cenário 
econômico e tecnológico. Pelo investimento abundante na educação. Se fizerem isso aqui, 
vai quebrar o Brasil! Eis a diferença: o que vale lá, não vale cá. O poder público continua com 
a mentalidade de Pero Vaz de Caminha: Em se plantando, tudo dá! Semeiam-se instituições 
de Ensino Superior a granel. Mesmo se faculdade fosse bananeira, não daria certo. 10% do 
PIB para a Educação é a redenção do Brasil!

Professor Venâncio Domingos Vicente
é segundo presidente da Apade.
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Jacir J. Venturi

Enem: sugestões que apresentamos ao Inep

No dia 07 de agosto, fomos recebidos em Brasília pelo 

Dr. Luiz Cláudio Costa, que desde 2009 é o 4º presidente 

do Inep – órgão do MEC responsável por toda a logística 

do Enem. Foi uma reunião de interlocução altamente 

técnica e concluímos enlevados de esperança.  Toda 

a sociedade anseia por um Enem sem problemas, 

após tantas trapalhadas. Coordenamos uma equipe 

multidisciplinar de 11 professores, tendo como premissa 

básica serem educadores – sem qualquer interesse 

subjacente que não fosse o de contribuir por uma boa 

causa. Educadores caldeados na frágua da intensa 

convivência com alunos de escolas públicas e privadas, 

ademais vários são mestres, doutores e autores de 

material didático.O documento apresentado ao Inep 

possui  38 pág., cujo conteúdo  completo e a relação dos 

nomes da equipe multidisciplinar estão no site: www.

sinepepr.org.br.

Quanto às sugestões, ei-las concisamente:

1) Há excesso de contextualização, o que 

alonga o enunciado e fica a sensação de 

um exame demasiadamente extenso. Na 

área de Ciências Exatas, em especial, há 

contextualizações forçadas e há demasia de 

aritmética (continhas), tangenciando apenas 

conteúdos mais profundos e de raciocínio 

lógico. 

2) As 180 questões objetivas das quatro áreas 

do conhecimento valem apenas 50%. Na outra 

metade, reina absoluta a redação. A sugestão 

da equipe multidisciplinar é que as quatro 

provas valham 20% cada uma e também à 

redação se atribua este valor.

ensino&educação

diretor de escola, professor, 
palestrante e autor de livros.

Contato:
jacirventuri@hotmail.com

Palavra do Especialista

(continua na página seguinte)
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Jacir J. Venturi

ensino&educação
Palavra do Especialista

diretor de escola, professor, 
palestrante e autor de livros.

Contato:
jacirventuri@hotmail.com

3) O conteúdo programático está genérico demais, 

merece ser mais bem  especificado e não tão 

abrangente. A grade curricular deve ser reduzida em 

20% a 30%. Nenhum educador sério pretende fazer 

com que o aluno do Ensino Médio estude menos, 

e sim, que empregue honestamente o seu tempo, 

preparando-se bem para as elevadas exigências 

futuras.

4) Tem-se como premissa que o tempo é insuficiente: 

3 minutos, em média, para a resolução de cada 

questão. Julgamos que o número de 180 questões 

está adequado, pois diminuí-las compromete a 

abrangência e aumentar o tempo da prova levará 

o candidato à exaustão. A solução é reduzir os 

enunciados  longuíssimos, e que o MEC assuma e 

divulgue amplamente que a administração do tempo 

é uma das habilidades exigidas.

5) Somos favoráveis à consolidação do 

Enem e à adoção de um currículo 

unificado para o ingresso nas 

universidades. Para este mister, que 

se contemplem doutores e mestres de 

nossas universidades, mas também 

professores do Ensino Médio, que 

diariamente honram o tablado de nossas 

salas de aula – os metros quadrados 

mais nobres da escola.

Os erros do passado significaram 

um doloroso aprendizado. Há 5,8 mi de 

candidatos inscritos para o Enem/2012, 

que empunham a chama esplendorosa 

da esperança num futuro melhor, mas 

também carregam o fardo da incerteza e da 

insegurança. 

Soluções para a falta de bons professores
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Brasil Sancionada, com vetos, lei que troca dívida 
de universidade por bolsas de estudo
Previsão é de que 90% do saldo devedor sejam transformadas em vagas para o ProUni

Sancionado com vetos pelo 
Executivo, no mês de julho, o texto 
aprovado pelo Congresso Nacional 
para a Medida Provisória (MP) 559/12 
foi transformado na Lei 12.688/12. A 
norma trata de vários temas. Entre os 
pontos em destaque, sobre os quais 
incidiram vetos, consta a troca das 
dívidas de universidades privadas por 
bolsas de estudo.

Segundo a Agência Câmara, a 
lei prevê que 90% das dívidas das 
universidades, o equivalente a R$ 13,5 

bilhões, serão transformadas em bolsas 
do programa ProUni. Os 10% restantes 
deverão ser pagos em espécie no prazo 
de 15 anos, que começa a ser contado 
a partir de julho de 2013. A ideia é 
beneficiar cerca de 300 mil alunos.

A iniciativa, que prevê ainda a 
redução de 40% no valor das multas de 
mora, ficou conhecida como Programa 
de Reestruturação e Fortalecimento do 
Ensino Superior. O programa foi incluído 
no texto da medida provisória pelo relator, 
o deputado Pedro Uczai (PT-SC).

Deputado Pedro Uczai.
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Programa abre inscrições para bolsas 
em vários países

Estudantes de graduação podem se candidatar 
a bolsas do Programa Ciência sem Fronteiras 
(http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/
graduacao1). Há vagas para cursos na Austrália, 
Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Estados Unidos, 
Holanda e Reino Unido. As inscrições ficam abertas 
até 14 de setembro.

Somente para os Estados Unidos e Alemanha 
serão distribuídas 5.500 bolsas da Capes na 
modalidade sanduíche, que permite ao estudante 
fazer um ano do seu curso fora do país com 
aproveitamento dos créditos. 

O Ciência sem Fronteiras é uma iniciativa do 
Governo Federal, por meio dos ministérios da 
Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 
e suas instituições de fomento – Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 
e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior (Capes). Mais informações nas 
chamadas para cada país e na Cartilha (http://www. 18

Agenda

cienciasemfronteiras.gov.br/documents/214072/0/
Informações+de+apoio+ao+Estudante+no+Exteri
or+CNPq+2012+07+02+v4.pdf) com Informações 
de Apoio ao Estudante no Exterior .

Instituto lança manual para redação

O Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep) lançou no dia 30 de julho 
uma ferramenta para os participantes do Exame 
Nacional do Ensino Médio (Enem): A Redação no 
Enem 2012 – Guia do Participante.

Os estudantes terão acesso à correção das 
redações para fins pedagógicos, mas a forma 
como os textos serão divulgados ainda não 
está definida. A divulgação é parte do termo de 
ajustamento de conduta firmado pelo MEC com o 
Ministério Público Federal.

O guia pode ser acessado gratuitamente na 
página do Inep (http://download.inep.gov.br/
educacao_basica/enem/downloads/2012/guia_
participante_redacao_enem2012.pdf )na internet.

Programa apoia projetos de pesquisa 
entre Brasil e Espanha 

Pesquisadores interessados em participar de 
projetos conjuntos de pesquisa entre instituições 
de ensino superior brasileiras e espanholas têm 
prazo até 21 de setembro para se inscrever. No 
Brasil, a entidade responsável é a Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(Capes). Na Espanha, o programa é coordenado 
pela Direção Geral de Universidades (DGU), 
vinculada ao Ministério da Educação, Cultura e 
Desportos (MECD).

O edital prevê a seleção de projetos nas 
modalidades conjunto de pesquisa, missões de 
trabalho e missões de estudo. As inscrições devem 
ser feitas exclusivamente pela internet (http://
www.capes.gov.br/cooperacao-internacional/
espanha/capesdgu), mediante preenchimento de 
formulário. Dúvidas podem ser esclarecidas por 
e-mail (bexeletronico.cgci@capes.gov.br) ou pelo 
telefone (61) 2022-6830. 
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Livros

Os interessados em divulgar seus livros nesta página devem entrar em contato com a Redação, pelo telefone (41) 3044-6273.

Competência 
pedagógica 
do professor 
universitário
Marcos Tarciso Masetto 
Summus Editorial 
 
Em edição revista e atualizada, Masetto discute 
as competências necessárias para colaborar 
efetivamente com o processo de aprendizagem 
de seus alunos, fala da importância de se ter um 
projeto político pedagógico, analisa maneiras de 
extrair o melhor do currículo, sugere interações 
dinâmicas nas aulas e aborda o processo de 
avaliação dos alunos.  Fundamental para docentes 
- e alunos de pedagogia - que desejam aprimorar 
sua capacidade de ensinar, o livro é um convite ao 
exercício da criatividade e do profissionalismo em 
sala de aula. 

História da 
Educação: de 
Confúcio a 
Paulo Freire
Claudino Piletti e Nelson Piletti  
Editora Contexto 
            
Os professores, ao cumprirem a sua função, carregam 
consigo toda a trajetória de seus antecessores. Dessa 
forma, torna-se importante que esses profissionais 
tenham consciência do percurso que levou a educação 
aos patamares atuais. Conhecendo a sua história, 
o professor pode, a partir do passado, refletir sobre 
o presente e, assim, aprimorar o exercício de sua 
atividade. Especialistas na área, os autores examinam 
neste livro as ideias e contribuições de importantes 
personagens da história da educação. 

Quanto custa 
Universalizar 
o Direito à 
Educação?
Organizadora Cleomar Manhas
Inesc

Com o objetivo de dialogar com o Plano Nacional 
de Educação (PNE), profissionais da educação 
e ativistas que atuam com o tema participaram 
da construção coletiva do livro “Quanto custa 
Universalizar o Direito à Educação?”. A publicação 
foi organizada pelo Instituto de Estudos 
Socioeconômicos (Inesc). As discussões sobre o 
PNE se estenderam durante todo o ano de 2011 e o 
maior debate em torno do tema diz respeito à meta 
de financiamento público do setor.
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Opinião

Basta observar a rotina dos alunos para saber que a tecnologia 

faz parte do dia a dia da escola. Estudantes do ensino médio 

já abandonaram os celulares tradicionais (absorvidos pelas 

crianças da Educação Infantil) e deram lugar aos tablets e smartfones. 

Eles pesquisam, trocam mensagens, fazem anotações, relacionam-

se. “Você tem facebook, professor?” – a pergunta é feita logo nas 

primeiras semanas de aula.

 A tecnologia, da forma mais simples e barata ou complexa e cara, está 

presente na vida deles, sem critério de idade. E num ambiente em que 

a troca de experiências e a velocidade da informação se dá de maneira 

cada vez mais rápida, ignorar novos recursos é nadar contra a maré.

O medo e a insegurança, por muito tempo, levaram instituições 

de ensino a ancorar novas ideias. Aos poucos, essa realidade vem 

mudando. Hoje, muitas escolas já adotam uma política de incentivo ao 

uso da tecnologia, entendendo que mudanças são inexoráveis.

 Felizmente, há muita escola sonhando com uma educação na 

qual professores e alunos, unidos por uma rede, combinam suas 

habilidades para aprender. Somam esforços para vivenciar 

uma experiência cujo objetivo é usar recursos tecnológicos 

como aliados indispensáveis para obter melhor rendimento 

e aprendizado, além da fronteira “sala de aula”. Essa ideia se 

encaixa na proposta de Educação para Todos: contemplar o maior 

número de alunos dentro e fora da escola. 

 Nesse cenário, professores estão substituindo suas 

ferramentas de trabalho. Do giz à caneta eletrônica, suas 

explanações são mais eficazes e chegam até alunos que 

estão em casa, hospitalizados, em escolas remotas ou, ainda, 

apresentam necessidades físicas especiais, entre outras 

situações.

 Os quadros interativos, mais conhecidos como lousas digitais, 

são um ótimo  exemplo de tecnologia eficaz em sala de aula. 

Ganharam força e espaço por permitirem maior captação da 

atenção do aluno, interatividade e efetividade do processo de 

ensino, e melhor domínio do professor sobre o conteúdo.

Lousa digital possibilita inclusão social mais eficiente
Camila Magalhães*

(continua na página seguinte)
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*Camila Magalhães é orientadora 

pedagógica da Clasus Brasil.

Opinião

 Ele pode acessar arquivos da tela projetada, assim como 

sublinhar virtualmente suas apresentações e buscar páginas 

na internet - tudo para complementar a aula na hora, com 

informações extras. Já os alunos, mesmo os que estão remotos, 

podem fazer suas observações e contribuir para o processo de 

ensino e aprendizado.

 Por outro lado, é importante ressaltar que o quadro interativo por 

si só é atrativo, mas deve ser associado com aplicações adequadas 

para que a tecnologia faça, de fato, sentido. Explorar softwares 

é essencial para a dinâmica e a exposição de conteúdos, antes 

considerados entediantes pelos alunos da atual geração.

 O elemento visual transforma o ensino de diversos temas. 

Assim, o processo de conhecimento cresce consideravelmente. 

Portanto, é possível afirmar que o sucesso da tecnologia vai 

depender de quão interessantes e lúdicas são as manipulações 

no quadro e da atenção que o professor dará ao associar seu 

compromisso em transmitir o conteúdo teórico básico com um 

pouco de entretenimento.

 A interatividade é, sim, um ponto importante da tecnologia, 

mas estudos de caso realizados pela Clasus Brasil mostram outro 

benefício. É perceptível maior inclusão social quando a escola 

investe de forma efetiva em comunicação e interação.

 São diversos os pontos favoráveis para não desistirmos 

de discutir o uso de tecnologias na escola e mostrar que as 

experiências são enriquecedoras. As instituições de ensino 

aprimoram seu método de trabalho, aceleram os processos de 

ensino, chegam aqui e além e, tão importante 

quanto esses aspectos, acompanham a realidade 

digital em que seus alunos estão inseridos, 

facilitando o diálogo e a convivência.

Lousa digital possibilita inclusão social mais eficiente
Camila Magalhães*
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Contato:
redacao@nota10.com.br  

Rafael Adamowski

Mais uma vez em busca de 
alternativas interessantes 
relacionadas a atividades 
fora da sala da aula, 
neste mês a visita foi ao 
Projeto Fibra, da UFPR. 
A coluna Aula Extra traz 
mais detalhes sobre este 
instrumento da área de 
Física da instituição, que 
auxilia no aprendizado dos 
alunos de escolas públicas 
e privadas. 

Aula Extra

Aprender pode ser muito mais divertido se os professores 
tiverem iniciativas que visem a desenvolver o conhecimento 
de seus alunos. Escolas públicas e privadas da Grande 
Curitiba e mesmo de lugares mais distantes percorrem o 
caminho até o Centro Politécnico, na capital, para conhecer 
o Projeto Física: Brincando e Aprendendo, que envolve os 

estudantes do curso na Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
O professor Irineu Mazzaro é, desde 2004, o coordenador 

do projeto, que teve início ainda no fim dos anos 90. Ele explica 
que inicialmente o Fibra era realizado em uma sala de aula que 
se transformava duas vezes por semana em um espaço para 
demonstrações. 

A prática do conhecer
Alunos do Colégio Univille, de Joinville, 

acompanham atentamente os experimentos de 

mecânica, com o auxílio do acadêmico do curso.
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Rafael Adamowski

Aula Extra

A partir de 2010 ocorreu a expansão do programa, 
que além das atividades do Fibra também disponibiliza 
um espaço destinado a astronomia e métodos de 
auxílio aos professores. 

Ao mesmo tempo em que realiza sua função com a 
escola, o Fibra proporciona aos alunos de graduação 
em Licenciatura em Física uma oportunidade 

adicional de formação didático-pedagógica no ensino da 
matéria, por meio de práticas demonstrativas. Na visão do 
professor Irineu, com o decorrer do projeto os principais 
beneficiados passaram a ser os próprios universitários. 
“Para o departamento o programa é uma ação formativa 
complementar para as atividades acadêmicas”, explica o 
professor Irineu. 

Estudantes interagem e podem 

comprovar a eficácia das experiências.

24
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Contato:
redacao@nota10.com.br  

Rafael Adamowski

Aula Extra

No dia em que estive no Centro Politécnico, em uma 
bela tarde de julho, o Colégio da Univille, da cidade de 
Joinville, realizava uma visita ao espaço do projeto. Tive 
então a oportunidade de acompanhar as demonstrações 
com os mesmos olhos curiosos dos estudantes 
catarinenses. Entre as realizações das experiências, 
a certeza de ver acontecer na prática aquilo que 
imaginamos na ponta do lápis. 

Acadêmicos colocaram os equipamentos pra 
funcionar e os presentes tiveram contato com novas 
experiências e descobertas. Os 33 alunos presentes, do 
1.º ano do ensino médio, 
foram separados em 
dois grupos. Enquanto 
parte acompanhava 
as demonstrações em 
mecânica, os outros 
estavam atentos aos 
experimentos de elétrica. 
Por mais que exatas não 
seja o meu forte, a Física é 
realmente uma disciplina 
fantástica. 

O professor Irineu ainda me explicou que este contato 
dos universitários com os alunos de ensino médio 
permite desenvolver habilidades que serão essenciais na 
sala de aula. “Aprendem a falar em público, a dominar o 
assunto”, destaca. 

José Paulo é professor da disciplina de Química no 
Colégio da Univille. “Parte de o aluno ter a possibilidade 
de ter acesso a um instrumento que ajuda a absorver 
melhor a teoria, um instrumento que facilita a 
compreensão. Associando mais experiências se torna 
mais fácil o entendimento”, diz.
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Rafael Adamowski

Aula Extra

Em meio à variedade de experimentos tive a chance de entender bem o propósito do Fibra, que consiste 
em atividades direcionadas à divulgação e ao incentivo do aprendizado de Física com uma proposta 
atrativa e divertida. E é o que realmente ocorre. Éverton Ribeiro é aluno do terceiro ano de Licenciatura em 
Física. Participar do projeto para ele é de fundamental importância.

“É muito bom. Antes do Fibra eu sofria um pouco pela falta de contato. Por meio das experiências 
conseguimos explicar o conteúdo. Eu adquiri uma forma mais fácil, simplificada para ensinar o conteúdo, 
com os experimentos na prática”, diz. 

Estudante acompanha atento a um dos 

experimentos realizados com equipamentos 

de mecânica.

Contato:
redacao@nota10.com.br  
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Aula Extra

Contato:
redacao@nota10.com.br  

Curiosidades
Professores recém-contratados da 

rede municipal de ensino de Curitiba têm 
parte de sua preparação realizada no 
Fibra. Os educadores fazem uma tarde de 
visita e com isso podem ampliar a visão 
sobre Física e aplicá-la na sala de aula. 
Professores que passam por atualizações 
também se envolvem no projeto. 

Números:
Em 2011 passaram pelo espaço 

do projeto Fibra no Politécnico 
aproximadamente 6.250 alunos. 
Destes 80% são da rede pública e 
20% de particulares. Entre os 80% de 
estabelecimentos públicos, 20% são 
colégios da Região Metropolitana de 
Curitiba. 

Contato para agendamento: 
Setor de Ciências Exatas – Departamento 
de Física 
Telefone: (41) 3361-3565 
E-mail: fibra@fisica.ufpr.br 
Site: http://fisica.ufpr.br/fibra/

A estudante do 1.º ano do colégio de Joinville, 
Morgana Piske, enquanto acompanhava os 
experimentos, me falou sobre a importância de 
estender a disciplina para fora da sala de aula. 
“Ver na prática é melhor para absorver o conteúdo, 
saímos da teoria, da rotina da sala de aula”, diz ela. 
Wagner Hearbst também aprovou a experiência. 
“Legal para a gente ver a Física acontecer na 
prática, sobre a realidade dela e no que ela pode ser 
benéfica”, opina. 

A técnica de laboratório Rosemery Fagundes, 
que se formou em Física na UFPR, destaca que 
as experimentações servem para despertar 
a curiosidade dos alunos. “As escolas vêm e 
participam, os professores pedem para que 
experiências sejam realizadas e os alunos 
continuam envolvidos. Existem professores que 
todos os anos trazem suas turmas”, relata. 

Pelo que vi, acredito que seus alunos de Física 
ou Ciências ficarão muito mais interessados na 
disciplina após conhecer o projeto Fibra. Brincar e 
aprender gera o conhecimento que se leva para toda 
a vida. A equipe do projeto está pronta para lhe dar 
a melhor assistência. Então professor, hora de se 
expandir além da teoria. 

Para sugerir nota
para esta coluna
envie um e-mail para 
redacao@nota10.com.br
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Que uma criança tem uma imaginação que impressiona 
todo adulto sabe. São incríveis as coisas que saem da cabeça 
dos pequenos, como, por exemplo, perguntas que nos pegam 
de surpresa e indagações mágicas sobre o nosso mundo real. 

 Motivos para incentivá-los à leitura não faltam. 
Recentemente, um estudo da Fundação Nacional de Leitura 
Infantil (National Children´s Reading Foundation) associou 
o hábito da leitura na infância e adolescência ao bom 
desempenho profissional na vida adulta. 

“Os pesquisadores americanos concluíram que, além 
de estimular a criatividade e desenvolver a imaginação, ler 
diariamente faz com que as crianças aprendam com mais 
facilidade, pronunciem melhor as palavras e expressem suas 
ideias com mais clareza”, resume o médico Sylvio Renan 
Monteiro de Barros, da MBA Pediatria.

 O que era para ser uma coisa natural – ler livros – tornou-
se uma peça difícil de encaixar no quebra-cabeça de muitas 
famílias, sobretudo no Brasil, onde, infelizmente, é baixo o 
hábito da leitura.

Estudo associa o hábito da leitura
ao bom desempenho profissional

 Com toda a facilidade e agilidade de conseguir mil 
informações sobre um determinado assunto através das 
páginas da internet, a criançada acaba se esquecendo dos 
nossos velhos e importantes aliados: os livros. Além disto, a 
competição com videogames e a televisão é muito desleal.

 Autor do livro “Seu bebê em perguntas e respostas - Do 
nascimento aos 12 meses”, o pediatra Sylvio Renan ressalta 
que o exemplo deve vir de casa. “Pai, mãe, avós, enfim, um 
adulto que lê na frente de uma criança estará o desafiando a 
desenvolver-se intelectualmente também. É uma questão de 
dar o exemplo, também”, completa o pediatra.

 Para os menores, a indicação é ler historinhas infantis 
e bem ilustrativas. Além de ser uma oportunidade de 
fortalecer os laços afetivos, vai instigar a criança ao 
mundo da leitura.

O pediatra aconselha ainda frequentar livrarias e bibliotecas 
com os baixinhos, ambientes propícios para o incentivo e 
estímulo à leitura, que contribui para este desenvolvimento 
intelectual de todo ser humano.

Pediatra reforça a importância dos livros no desenvolvimento pessoal
e intelectual das crianças

Dr. Sylvio de Barros, 

autor do livro.
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Na maior parte das escolas do país as aulas 
recomeçaram há poucos dias. Para muitos alunos 
é o momento de recuperar as notas do primeiro 
semestre, para evitar que fiquem em recuperação 
no final do ano. Neste momento, muitos pais 
buscam alternativas para ajudar seus filhos.

 O primeiro passo é manter um diálogo. 
“Geralmente, eles sabem onde falharam e o que 
precisam para melhorar”, afirma o educador Gabriel 
Alexandre Costa. 

 Para ele, com a vida agitada, os pais não têm 
tempo de acompanhar o que acontece com os filhos. 
“Hoje é mais difícil encontrar pais que acompanhem 
as atividades dos filhos de maneira próxima. A 
família precisa estar presente neste processo”.

Costa considera fundamental que os pais 
estimulem e ajudem a organizar as atividades 
de seu filho. O professor elencou seis dicas para 
estimular e organizar os jovens no processo de 
aprendizado:

Educador dá dicas para
estimular alunos com notas baixas

•	 Acompanhe o desempenho do seu filho 
diariamente. Confira os cadernos, as tarefas 
e procure saber se há alguma dificuldade em 
alguma disciplina. Quando o problema é pontual, 
fica mais fácil de resolver.

•	  Crie uma rotina. Cada criança ou adolescente 
possui um ritmo próprio, mas é essencial que 
haja um momento diário de estudos fora da 
sala de aula. Deixe uma planilha de horário de 
estudos, previamente negociada com o seu filho, 
em um local visível da casa. 

•	  Ajude o seu filho a se organizar. Estimule o uso 
diário da agenda para que ele anote informações 
sobre trabalhos, provas e tarefas. 

•	  Se ele apresenta dificuldades constantes, 
procure a escola do seu filho e verifique se a 
mesma oferece algum tipo de reforço escolar. 
Cerca de 30% dos alunos de uma sala de aula não 
conseguem absorver o assunto de uma aula de 
50 minutos. 

Orientações servem para pais interessados em ‘salvar o ano’ do filho

•	  Ajude o seu filho a recuperar o conteúdo 
não aprendido. Estimule-o a utilizar a 
internet como forma de aprender, em 
sites seguros que não ofereçam a chance 
de copiar o conteúdo, mas entendê-lo. 

•	  Seja como um “coach”: motive seu filho 
e ajude-o a superar as dificuldades. Se, 
devido à falta de tempo, você não puder 
fazê-lo, passe a tarefa a um irmão mais 
velho, parente próximo ou, se for o caso, 
a um profissional específico.

Acompanhar os estudos dos filhos é essencial 
para um bom desempenho escolar do estudante.
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Em assembleias realizadas nesta segunda-

feira (13) servidores técnico-administrativos das 

instituições estaduais de ensino superior (IEES) 

aprovaram a contraproposta oferecida pelo governo 

em reunião realizada no último dia 9. Com a decisão 

fica afastada momentaneamente a possibilidade de 

paralisação dos profissionais. 

Na reunião da última semana, a Secretaria da 

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), apresentou 

os reajustes que variam em média de 35% para os 

técnicos de nível fundamental (pessoal de apoio); 

20% para o pessoal do ensino médio mantido pelas 

universidades; e 6% para os cargos de nível superior. Os 

índices incidem sobre os vencimentos básicos.

Servidores das universidades estaduais 
aceitam proposta, mas professores 
marcam greve

PROFESSORES – Os docentes das instituições 

estaduais de ensino superior, no entanto, irão paralisar 

as atividades na próxima quinta-feira (16). O objetivo 

é pressionar o governo para que encaminhe ainda esta 

semana à Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) 

a proposta que concede reajuste de 7,14% a partir de 

outubro. O acordo foi firmado em reunião no último dia 

28 de março. Com a manifestação, cerca de 100 mil 

alunos devem ficar sem aulas.

A ação conjunta irá envolver professores da UEM, 

Unioeste, UEL, Uenp e UEPG. Caso a mensagem não 

seja enviada à Alep até o dia 16, algumas universidades 

ameaçam entrar em greve por tempo indeterminado já 

neste mês de agosto. 

 Objetivo é pressionar o governo a encaminhar proposta de reajuste de 7,14% 
à Assembleia Legislativa

(continua na página seguinte)
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A mensagem sobre o aumento contempla ainda a 

previsão de pagamento de mais três parcelas anuais 

de 7,14%, sempre no mês de outubro.

Na última sexta-feira (10) o governo anunciou que o 

reajuste é a primeira parcela do plano de equiparação 

salarial dos professores do ensino superior com o 

quadro técnico das universidades estaduais. “Estamos 

fazendo um esforço muito grande para consertar 

defasagens que encontramos na administração 

pública, e essa equiparação dos docentes estaduais 

com técnicos das universidades estaduais é uma 

delas”, disse o governador Beto Richa.

Atualmente os técnico-administrativos recebem R$ 

2.382,77, enquanto os professores auxiliares recebem 

R$ 1.808,82. O sistema de ensino superior público do 

Paraná é formado por sete universidades estaduais e 

representa hoje um orçamento de cerca de R$ 1,3 bilhão 

por ano ao governo estadual.

A UEPG é uma das universidades que podem deflagrar 

a greve por tempo indeterminado já nesta semana. 

No último dia 7 o Sindicato dos Docentes da UEPG 

(Sinduepg) realizou assembleia com os professores 

e determinou o dia 16 como prazo máximo para que o 

governo cumpra o acordo.

“Tínhamos duas propostas em discussão: greve 

já a partir do dia 17 ou a partir do dia 21. A opção 

pelo dia 17 mostra o quanto nossos docentes estão 

insatisfeitos com a demora do governo do Paraná”, 

explica a presidente do Sinduepg, Jeaneth Stefaniak. 

“O governo tem divulgado que o Paraná é um Estado de 

respeito, mas isso não tem acontecido nas universidades 

estaduais”, afirmou Jeaneth.
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É Notícia Estado anuncia novo concurso 
para professores, mas APP critica 
itens do edital
Entre as objeções da entidade está a obrigatoriedade de provas práticas 
e psicológicas eliminatórias. 

O governo do estado anunciou no início deste 

mês de agosto um novo concurso para contratação 

de 13.771 professores e pedagogos. A APP/

Sindicato, no entanto, analisou a minuta do edital 

da Secretaria de Estado da Educação (Seed) e 

se mostra contrária a alguns dos itens. Entre as 

objeções da entidade está a obrigatoriedade de 

provas práticas e psicológicas eliminatórias. A APP 

reivindica que todas as etapas da realização do 

concurso sejam de caráter classificatório, e não 

eliminatório.

Outra exigência é que no estágio probatório 

haja um programa de formação específico para os 

ingressantes na carreira, com o objetivo de garantir o 

desenvolvimento de um processo formativo adequado 

para a atuação profissional dos candidatos. A ideia 

é compor um sistema de avaliação processual 

diferente da perspectiva que se apresenta para os 

exames psicotécnicos e de prática.

A presidente da APP/Sindicato, professora Marlei 

Fernandes de Carvalho, destacou a importância do 

novo processo seletivo. “Nós solicitamos um novo 

concurso, já que o anterior expirou. Temos uma 

necessidade grande, em especial pela hora-atividade 

de 33%, da contratação de mais professores para 

assumir a demanda”, diz.

(continua na página seguinte)
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“Vínhamos cobrando da Seed, o concurso é 

muito importante para a categoria”, complementa 

Marlei. Ela destaca que a APP realizou vários 

debates sobre o assunto e disponibiliza cursos 

preparatórios para os docentes.

A presidente também falou sobre o impasse 

relacionado ao edital. “Temos algumas 

divergências em relação a vários itens. Vamos 

debater com a Seed e com a categoria. Queremos 

resolver todos os itens para que o concurso não 

atrase, e para que os professores possam tomar 

posse em dezembro”, afirma Marlei.

Ela destaca que desde 2007, com as 

cobranças da APP, o governo convocou 

aproximadamente 27 mil novos professores para 

a rede estadual. No entanto, de acordo com Marlei, 

mesmo com a realização do novo concurso que 

prevê quase 14 mil novos docentes nas escolas 

estaduais, ainda existirá demanda.

A APP solicita que a categoria analise a 

minuta do edital que está no link da consulta 

pública, faça o debate e sugira as alterações 

necessárias. A direção da entidade pede também 

que as sugestões, a serem enviadas para o 

email sugestoesdemanda@seed.pr.gov.br, sejam 

também encaminhadas com cópia para o sindicato 

no email app@app.com.br. Dessa forma a APP/

Sindicato pretende acompanhar e negociar junto 

ao governo.
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Os estudantes dos cursos das Faculdades Eseei, 
que funcionou em Curitiba por quase três décadas, 
receberam na última semana o comunicado sobre 
o encerramento das atividades na instituição. Os 
cerca de 160 alunos, inclusive bolsistas, devem ser 
transferidos para a Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) 
e Faculdade de Educação Superior do Paraná (Fesp).

A notícia do fechamento foi confirmada pelo diretor 
da Eseei, professor Joaquim Valverde. Problemas 
financeiros tornaram inviável a manutenção da 
faculdade, fundada em 1986 pelo professor, jornalista 
e relações públicas Carlos Danilo Costa Côrtes, em 
parceira com Valverde. A Eseei disponibilizava cursos 
nas áreas de Comunicação Social e Tecnologia. Todas 
as graduações eram reconhecidas pelo Ministério da 
Educação.

Ao longo de sua existência, a Eseei se destacou 
principalmente pelos cursos de jornalismo e tecnologia 

Faculdades Eseei fecham as portas
após 26 anos de atividades em Curitiba

da informação. No Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade), o curso de jornalismo recebeu a maior nota entre as 
instituições paranaenses.

O Sindicato dos Professores de Ensino Superior de Curitiba 
e Região Metropolitana (Sinpes) deverá agendar uma mesa 
redonda para debater a questão trabalhista dos docentes na 
Superintendência Regional do Trabalho. Devido a atrasos nos 
pagamentos dos salários e depósitos do Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS), o Sinpese a Eseei já travam uma batalha judicial.

A secretaria da faculdade deve continuar em funcionamento para 
tratar dos diplomas que ainda estão pendentes na instituição devido 
à greve dos professores da Universidade Federaldo Paraná (UFPR), 
que é responsável pelo registro dos documentos.

Entre projetos de destaque da Eseei, na década de 90 uma 
parceria com a empresa IBM resultou em um software de inteligência 
policial para a Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro. 
O programa obteve sucesso e passou a ser utilizado também em 
outros estados.

Alunos serão transferidos para duas instituições da cidade para conclusão dos estudos

É Notícia
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Capa Ideb aponta que ensino médio 
piorou em nove estados
Dados foram divulgados neste dia 14 pelo Ministério da Educação

Se os dados do Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica (Ideb) de 2011 indicam melhora na qualidade nos 
primeiros anos do ensino fundamental, os resultadosnão 
são animadores no ensino médio. Entre 2009 e 2011, o 
Ideb do ensino médio subiu apenas 0,1 ponto, passando de 
3,6 para 3,7. A meta nacional esperada para o período foi 
atingida, mas em nove estados o índice piorou em relação 
à edição anterior.

Os dados foram divulgados neste dia 14 pelo Ministério 
da Educação. O ministro Aloizio Mercadante argumenta 
que “internacionalmente” o ensino médio continua sendo 
um “grande desafio” para qualquer sistema educacional. 
Ele defendeu que o currículo da etapa precisa ser 
reformulado porque é muito sobrecarregado. Em algumas 
redes de ensino, o total de disciplinas chega a 19. “É uma 
sobrecarga muito grande que não contribui para você ter 
foco nas disciplinas essenciais, como língua portuguesa, 
matemática e ciências”, disse.

Outro problema do ensino médio, segundo Mercadante, é a falta 
de professores com formação específica para algumas áreas, como 
matemática e ciências, além da alta concentração de matrículas no 
turno noturno – 30% dos jovens do ensino médio estudam à noite.

Vera Masagão, coordenadora-geral da organização não 
governamental Ação Educativa, aponta que o ensino médio é um 
nível subfinanciado. “A gente precisa de um investimento muito 
forte em qualidade e não é à toa que a matrícula também está 
aquém, poderia haver muito mais jovens matriculados no ensino 
médio que estão fora da escola”, disse.

Mercadante não quis comentar os resultados dos estados que 
tiveram Ideb inferior ao registrado em 2009. “Uma mesma região 
tem estados e cidades que evoluíram muito mais que outros. Há 
especificidades, a gestão na ponta. O professor na sala de aula, 
o diretor da escola, o secretário municipal. Vamos olhar essa 
informação e tentar tirar lições para avançar”, disse. O ministro 
aposta que a educação em tempo integral pode ser uma “grande 
resposta” para melhorar a qualidade do ensino.

(continua na página seguinte)
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RONDôNIA
Ideb 2009: 3,7 pontos
Ideb 2011: 3,7 pontos
Meta 2011: 3,5 pontos

ACRE
Ideb 2009: 3,5 pontos
Ideb 2011: 3,4 pontos
Meta 2011: 3,5 pontos

AMAzONAS
Ideb 2009: 3,3 pontos
Ideb 2011: 3,5 pontos
Meta 2011: 2,7 pontos

RORAIMA
Ideb 2009: 3,4 pontos
Ideb 2011: 3,6 pontos
Meta 2011: 3,8 pontos

PARá
Ideb 2009: 3,1 pontos
Ideb 2011: 2,8 pontos
Meta 2011: 3,1 pontos

AMAPá
Ideb 2009: 3,1 pontos
Ideb 2011: 3,1 pontos
Meta 2011: 3,2 pontos

TOCANTINS
Ideb 2009: 3,4 pontos
Ideb 2011: 3,6 pontos
Meta 2011: 3,4 pontos

MARANhÃO
Ideb 2009: 3,2 pontos
Ideb 2011: 3,1 pontos
Meta 2011: 3 pontos

PIAUí
Ideb 2009: 3 pontos
Ideb 2011: 3,2 pontos
Meta 2011: 3,2 pontos

CEARá
Ideb 2009: 3,6 pontos
Ideb 2011: 3,7 pontos
Meta 2011: 3,6 pontos

RIO GRANDE DO NORTE
Ideb 2009: 3,1 pontos
Ideb 2011: 3,1 pontos
Meta 2011: 3,2 pontos

PARAíBA
Ideb 2009: 3,4 pontos
Ideb 2011: 3,3 pontos
Meta 2011: 3,3 pontos

PERNAMBUCO
Ideb 2009: 3,3 pontos
Ideb 2011: 3,4 pontos
Meta 2011: 3,3 pontos

ALAGOAS
Ideb 2009: 3,1 pontos
Ideb 2011: 2,9 pontos
Meta 2011: 3,3 pontos

SERGIPE
Ideb 2009: 3,2 pontos
Ideb 2011: 3,2 pontos
Meta 2011: 3,6 ponto

BAhIA
Ideb 2009: 3,3 pontos
Ideb 2011: 3,2 pontos
Meta 2011: 3,2 pontos

MINAS GERAIS
Ideb 2009: 3,9 pontos
Ideb 2011: 3,9 pontos
Meta 2011: 4,1 pontos

ESPíRITO SANTO
Ideb 2009: 3,8 pontos
Ideb 2011: 3,6 pontos
Meta 2011: 4,1 pontos

RIO DE JANEIRO
Ideb 2009: 3,3 pontos
Ideb 2011: 3,7 pontos
Meta 2011: 3,6 pontos

SÃO PAULO
Ideb 2009: 3,9 pontos
Ideb 2011: 4,1 pontos
Meta 2011: 3,9 pontos

PARANá
Ideb 2009: 4,2 pontos
Ideb 2011: 4 pontos
Meta 2011: 3,9 pontos

SANTA CATARINA
Ideb 2009: 4,1 pontos
Ideb 2011: 4,3 pontos
Meta 2011: 4,1 pontos

RIO GRANDE DO SUL
Ideb 2009: 3,9 pontos
Ideb 2011: 3,7 pontos
Meta 2011: 4 pontos

MATO GROSSO DO SUL
Ideb 2009: 3,8 pontos
Ideb 2011: 3,8 pontos
Meta 2011: 3,6 pontos

MATO GROSSO
Ideb 2009: 3,2 pontos
Ideb 2011: 3,3 pontos
Meta 2011: 3,4 pontos

GOIáS
Ideb 2009: 3,4 pontos
Ideb 2011: 3,8 pontos
Meta 2011: 3,5 pontos

DISTRITO FEDERAL
Ideb 2009: 3,8 pontos
Ideb 2011: 3,8 pontos
Meta 2011: 3,9 pontos

Confira as notas dos estados no ensino médio:

(continua na página seguinte)
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Escolas com notas altas dão a ‘receita’ do sucessoCapa

Bom relacionamento entre os pais e a escola, o 
incentivo à leitura, baixa rotatividade no quadro de 
funcionários e aulas de reforço são pontos em comum 
entre as três escolas públicas municipais com as notas 
mais altas no Índice de Desenvolvimento da Educação 
(Ideb).

No Centro Integrado de Educação Pública (Ciep) 
Glauber Rocha, na zona norte do Rio de Janeiro, um livro 
na mão, uma ideia na cabeça é a filosofia. Com nota 8,5 
(em uma escala de 0 a 10), a escola tem cerca de 550 
estudantes da pré-escola ao 5.º ano. Apesar das turmas 
cheias, a avaliação dos professores e funcionários é 
que o resultado reflete os pilares do projeto pedagógico: 
“leitura, reforço e família”.

Situada em um bairro com alguns dos piores índices 
socioeconômicosda capital fluminense, a diretora Ioliris 
Paes, que comanda o centro há 15 anos, conta que já 
precisou resgatar panelas roubadas em um ferro velho. 
“Um pai me contou onde estavam e eu fui buscar”, 
revelou sobre o episódio, em 2002, o último de uma série 
de saques à escola em 25 anos.

Na Pavuna os alunos comemoraram 

o resultado do Ideb.

(continua na página seguinte)
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Com a abertura da unidade escolar à comunidade 
em horário integral, dedicação exclusiva de 80% dos 
professores, contratação de estagiários para aulas 
de reforço e 5 mil títulos na biblioteca que podem ser 
emprestados aos alunos e suas famílias, o colégio 
Glauber Rocha coleciona resultados positivos. Em 2009, 
no último Ideb, conseguiu nota 6,7, antecipando a meta 
prevista para 2021.

O incentivo à leitura e a pouca troca de funcionários 
também é a receita de sucesso da Escola Municipal 
Carmélia Dramis Malaguti, de Itaú de Minas (MG), que 
tirou a nota mais alta no Ideb: 8,6. À frente de 250 alunos 
da educação infantil ao 5ª ano, a maioria de classe 
média, a diretora Maria Flávia de Oliveira diz que os 
colaboradores “tem um espírito de pertencimento.”

O entrosamento da escola com a família, além da 
formação continuada dos professores, asseguram o bom 
desempenho do colégio no Ideb “O município tem um 
compromisso com a formação continuada do professor e 
isso é fundamental”, destaca Maria Flávia.

Empatada com a escola de Minas Gerais, está a 
Escola Municipal Santa Rita de Cássia, de Foz do Iguaçu 

(PR), que também investe na valorização dos 
funcionários. “Nosso diferencial é o trabalho 
conjunto”, disse a diretora Shirlei Carvalho. 
Lá, aulas de reforço também ajudam a corrigir 
deficiências no aprendizado dos alunos, assim 
como na escola Glauber Rocha, no Rio.

A escola do Paraná – com aproximadamente 
200 alunos sendo, no máximo, 30 por sala de 
aula – também colhe os frutos da aposta no 
atendimento individualizado e no envolvimento 
da família com o ambiente escolar. “Procuramos 
trazer os pais para dentro do espaço escolar, 
inclusive levando-os em passeios culturais com 
seus filhos, porque sabemos que a participação 
deles é fundamental”, diz a diretora.

A unidade não tem uma biblioteca, mas dribla 
o problema oferecendo um conjunto de obras 
literárias infanto-juvenis na própria sala de 
aula e fazendo um “trabalho de base” desde a 
pré-escola. Atividades ao ar livre e culturais são 
outras formas usadas para conseguir atenção 
dos estudantes.
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