14 | QUARTA-FEIRA, 9 de agosto de 2017

CORREIO DO POVO

ENSINO

Editora: Maria José Vasconcelos
Editora assistente: Vera Nunes

ensino@correiodopovo.com.br
CAROL FERRAZ / CPERS / CP

DESEMPENHO DE ESTUDANTES

Publicadas as novas
regras do Enade 2017
Acadêmicos devem
ser inscritos, pelas
instituições, até 31/8.
Novas regras estão no
Diário Oficial de 4/8

C

oncluintes habilitados a
participar do Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (Enade)
de 2017 e estudantes irregulares
em edições anteriores podem
ser inscritos, pelos coordenadores de curso, até 31/8. Embora o
período final do processo de inscrições tenha sido ampliado, as
inscrições em lote só estarão disponíveis até as 23h59min (horário oficial de Brasília) do dia 25
deste mês. Após essa data só será possível realizar inscrições intempestivas, individualmente. O
período de retificação de enquadramento e de inscrições intempestivas e de cadastro dos estu-

CURSOS AVALIADOS
Bacharelados em Arquitetura e
Urbanismo; engenharias Ambiental,
Civil, de Alimentos, da Computação, de Controle e Automação, de
Produção, Elétrica, Florestal, Mecânica e Química, bem como Engenharia e Sistemas de Informação.
■ Bacharelados e licenciaturas em
Ciência da Computação; Ciências
Biológicas; Ciências Sociais; Filosofia; Física; Geografia; História; Matemática; Química; Artes Visuais;
Educação Física; Letras (Inglês/Português e Espanhol/Português e
Inglês), Música e Pedagogia.
■ Tecnólogos nas áreas de Análise
e Desenvolvimento de Sistemas;
Gestão da Produção Industrial;
Redes de Computadores; e Gestão
da Tecnologia da Informação.
■

dantes concluintes regulares começará no próximo dia 14/8.
As alterações, publicadas no
Diário Oficial da União de 4/8,
trazem novas orientações sobre

a obrigatoriedade das Instituições de Ensino Superior (Ifes)
informarem os dados acadêmicos de todos os estudantes inscritos. Também passaram por
ajustes, a obrigatoriedade de justificativa, tanto para a exclusão
de estudantes da lista de sugestão de inscrições do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais (Inep), quanto para a inclusão daqueles não constantes na lista, a ser apresentada pelo coordenador de curso.
O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos de
graduação; e é composto por
uma prova e um questionário do
estudante. De acordo com a legislação, devem ser inscritos no
Exame alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes dos cursos avaliados na edição, bem como os alunos irregulares. E no histórico escolar ficará registrada a situação de regularidade, em relação à obrigação de participação do Enade.

OLIMPÍADA INTERNACIONAL DE MATEMÁTICA

Gaúchos conquistam medalhas
Um grupo, de nove alunos do
3˚ ano do Ensino Médio do Colégio Farroupilha, desembarcou
na Capital na segunda-feira (7/8),
após participar da Asia International Mathematical Olympiad
(Aimo), uma das maiores compe-

tições de Matemática do mundo,
que ocorreu entre os dias 3 e 6/8,
em Kuala Lumpur, na Malásia.
Na bagagem, além das experiências vividas, medalhas de
prata e de bronze, e o troféu de
melhor aluno brasileiro da comCOLÉGIO FARROUPILHA / DIVULGAÇÃO / CP

Alunos do Colégio Farroupilha chegaram a Porto Alegre nesta semana

petição. “Foi uma experiência
bem positiva, principalmente por
ter contato com alunos de várias
regiões da Ásia, além da Bulgária e do Brasil, unidos pelo mesmo interesse: a Matemática”, afirmou David Wechsler, 16 anos,
que conquistou o prêmio de melhor estudante brasileiro da Aimo 2017. Participaram da olimpíada mais de mil jovens de diversos países, em evento que
oportunizou ampliar referências
culturais e laços de amizade.
O passaporte foi carimbado,
após a conquista da Medalha de
Ouro, nos níveis Estadual e Nacional, da Olimpíada Internacional Matemática Sem Fronteiras
(MSF). Esta é a segunda vez que
uma equipe do Colégio Farroupilha participa desta olimpíada
Em 2016, um grupo participou
da 22ª Olimpíada Internacional
de Ciências, Matemática, Habilidade Mental e Eletrônica, na Índia.

AGENDA DO ENSINO
Professores da rede pública estadual serão
liberados para participar da Jornada de Literatura, em Passo Fundo. As inscrições para a 16ª Jornada e para a 8ª Jornadinha estão
abertas e são limitadas. A Secretaria Estadual de Educação (SEC) autorizou a dispensa do ponto do Magistério aos eventos culturais, que
vão ocorrer na cidade, de 2 a 6 de
outubro/2017. A Portaria n˚ 164,
do DOE, dispõe sobre essa dispensa. InscrIções: www.upf.br/16jornada. Contato: (54) 3316-8368.
■ Jornada de Literatura:

Até 11/8, as instituições
de Ensino privado do RS podem
participar dos Prêmios do Sinepe:
8˚ Prêmio Inovação em Educação,
12˚ Prêmio de Responsabilidade
Social e 15˚ Prêmio Destaque em
Comunicação. Podem se inscrever
as associadas ao Sinepe, que promovam boas práticas de comunicação, iniciativas de bem-estar
social e ambiental, e trabalhos
que visem à melhoria na qualidade do Ensino por meio da produção pedagógica. Inscrições: hotsite www.sinepe-rs.org.br/premios.
■ Sinepe:

Incentivar a produção
científica em todos os níveis de
Ensino das escolas Senac é um dos
objetivos da 8ª Feira de Projetos e
5ª Mostra de Inovação, do Senac-RS.
O evento será entre 16 e 18/8, no
Centro de Eventos do BarraShopping
Sul (av. Diário de Notícias, 300), e
reunirá 88 trabalhos de alunos de
35 escolas de 30 cidades gaúchas.
Docentes das unidades Senac também apresentarão projetos. A Mostra de Inovação reunirá 14 ideias
e soluções inovadoras desenvolvidas por colaboradores da instituição.
■ Senac-RS:

Mobilização é contra projetos do governo do Estado que afetam a categoria

PROFESSORES PÚBLICOS ESTADUAIS

Cpers promove vigília
e mantém a pressão
O sindicato dos professores
estaduais (Cpers) realizou ontem pela manhã vigília junto à
Assembleia Legislativa (AL) e
ao Palácio Piratini, na Capital,
em oposição às propostas de emenda constitucional (PECs) 257 e 258,
e ao projeto de lei (PL) 148. Como
a votação não aconteceu, ficou
agendada para as próximas sessões plenárias, quando a categoria voltará a se mobilizar. A previsão dos sindicalistas é de promover um novo ato, para continuar acompanhando o processo.
A vice-presidente do Cpers,
Solange da Silva Carvalho, explica que a entidade vem, desde novembro de 2016, pressionando
os deputados para votarem contra propostas prejudiciais aos
educadores. Como haverá sessão plenária dia 15/8, Solange
revela que, novamente, ocorrerá
vigília na Praça da Matriz. Porém, argumenta que a previsão
dos deputados é de que os projetos só sejam votados dia 22/8.
Para a mobilização de ontem,
o Cpers convocou 12 núcleos regionais, mas a tempestade no Interior reduziu a participação,

que ficou em torno de 200 trabalhadores em Educação. A presidente do Cpers, Helenir Schürer,
não compareceu, devido a problemas de saúde. Mas, em nota,
reafirmou: “Continuaremos firmes
em nossa vigília, para impedir o
maior ataque aos nossos direitos”. Conforme Solange, o Conselho Geral do Cpers será realizado em 25/8, com indicativo de nova assembleia geral do sindicato
no dia 1˚/9. E se, mais uma vez,
houver parcelamento de salários
do governo, diz que poderá ocorrer nova greve do Magistério.
PROPOSTAS

PEC 257/2016: Revoga o artigo
35 da Constituição do RS, que prevê o pagamento dos servidores
públicos do Estado no último dia
útil do mês do trabalho prestado.
■ PEC 258/2016: Extingue o direito dos servidores estaduais a
adicionais por tempo de serviço.
■ PL 148/2017: Limita a dispensa de servidores para o exercício
em sindicatos, a um dirigente por
entidade associativa ou sindical.
■

Fonte: Assembleia Legislativa RS

CORTES NO ORÇAMENTO

PROJETO

Os cortes orçamentários da
União nos Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia (Ifets) têm preocupado a comunidade acadêmica em relação ao
futuro das atividades de Ensino,
pesquisa e extensão. Por isso, o
Conselho Superior do Instituto
Federal do RS (IFRS) emitiu nota expondo o receio. E, nesta semana (em 7/8), o deputado federal Pepe Vargas, que integra a
Frente Parlamentar em Defesa
dos Institutos Federais, visitou o
Campus de Alvorada do IFRS.
Conforme o Conselho, o orçamento 2017, do MEC ao IFRS, foi
de R$ 50.762.000 (menos R$ 8 milhões, em relação a 2016); e ocorre atraso na liberação de verbas.
Ao mesmo tempo, há aumento de
5.317 alunos e ampliação das instalações (quatro novos campi). “Além
das dificuldades com custeio, a
instituição precisa fazer investimentos, para construção e aquisição de equipamentos”, percebe
Pepe, que comprometeu-se, por
meio da Frente Parlamentar, a
reivindicar mais recursos à Unidade.

A Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados aprovou ontem o projeto de
lei n˚ 2.640/15, que proíbe a promoção de qualquer atividade
com conteúdo comercial nas escolas públicas e particulares de
Ensinos Fundamental e de Ensino Médio no país. A proibição vale para publicidade, divulgação
de produtos, serviços, marcas ou
empresas, independentemente
do meio utilizado. A autoria é do
deputado Luciano Ducci.
A relatora do projeto na CCJ,
deputada federal Maria do Rosário, argumenta: “Precisamos de
um limite à publicidade infantil
no Brasil, sob pena de seguir formando hábitos nocivos em crianças e adolescentes, que não têm
como se defender de uma indústria feita para produzir preferências e criar necessidades”. O
projeto 2.640/15 seguirá, agora,
para a apreciação do Senado.

IFRS emite nota
e busca apoios

Proibida a
publicidade
nas escolas

