
A ameaça da aulificação
Inchaço do currículo no primeiro e segundo ano pode

impossibilitar estudantes de praticar extensão - equiva/~ncia
com optativas é uma saída possível '

D as 360 elementos do tripé da Cultura (pROEC).
horas a universidade pública, a Atualmente, a
mais que o extensão e a pesquisa, já que extensão é computada apenas

novo currículo aprovado traz, tira tempo livre que os como atividade complementar,
240 (66%) se concentram no estudantes poderiam utilizar o que vai absolutamente contra
primeiro e no segundo anos em projetos de extensão ou o projeto político pedagógico
do curso. O primeiro ano em grupos de estudos. O que do novo currículo, já que reduz
ganhou 90h, e passará a fazer para evitar esse a importância da atividade. A
contar com uma grade mais problema é uma questão que equivalência de optativas com
cheia: 22 aulas por semana, deve ser discutida e resolvida extensão remediaria esse
quantia superior à do quarto até a próxima reunião do problema, embora apenas a
ano no currículo atual. Por Setorial. partir do 3° ano (momento em
'sua vez, o segundo ano Uma s o I u ç ã o que existe a possibilidade de
inchou mais ainda: passou de aprovada na Assembléia Geral cursaroptativas).
18 para 23 aulas por semana, do CAHS em relação à Alguns professores
além de ganhar duas novas extensão é a da equivalência de propuseram que a equivalência
disciplinas, o que implicará optativas: fazer com que seja se limite a apenas duas
em mais provas e trabalhos, possível compensar até 4 optativas, em vez de quatro. O
além de um aumento na carga optativas (das 12 que os problema dessa proposta é que
horária. estudantes deverão cursar), a PROEC, atualmente,

Essa "aulificação" com trabalhos em projetos de contabiliza 12 horas semanais
dos primeiros anos poderá extensão certificados pela para o extensionista. Portanto,
prejudicar os outros dois Pró-Reitoria de Extensão e um ano letivo de extensão

corre~ponde a 360 horas de
atividade complementar, o que
é evidentemente uma quantia
muito superior às 120h
correspondentes às quatro
optativas que poderiam ser
compensadas segundo a
proposta dos estudantes.
Reduzir essa compensação
para 60 horas é uma atitude
tímida em um momento com

perspectivas tão amplas para o
incentivo da extensão.
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Afinal, tamanho importa ou não?
Posição de alguns professores sobre tamanho das turmas da

graduação é cada vez mais contraditória

E
" cada vez mais

confusa a

posição dos
professores integrantes do
Conselho Setorial quanto à
questão do tamanho das
turmas. Inicialmente, alguns
achavam que a Reforma era
um loc~ inadequado para
discuti-Ia. Um deles,
inclusive, chegou a atacar a
"balbúrdia" feita pelos
estudantes quanto a esse
ponto "menor" do Ensino.

Na reunião do dia 23

de abril, porém, os
professores revelaram
bastante interesse no
tamanho das turmas da

graduação: esmagando os
estudantes, o Conselho
Setorial decidiu unir os

primeiros anos para a
implantação do novo
currículo, mesmo sem dispor
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de salas adequadas para pôr
em prática a deliberação.
Apenas o Departamento de
Direito Penal votou a favor,
dando mostras que se
comprometerá a dividir as
turmas durante sua atribuição
didática, a ser realizada no
segundo semestre.

Com a decisão, a
partir de 2010 os primeiros
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anos contarão com 100 alunos

por sala.Junto ao primeiro ano
atual, serão dois anos com 100
alunos, primeiros frutos da
implementação do REUNI no
Setor. Dizem as más línguas

Mobilização
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Pós-graduação conta
com turmas de 15
alunos
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que, mesmo com a criação de
uma terceira área de

habilitação, o que faltará
mesmo será área útil para
abrigar tanta gente.

Se o tema é de fato

irrelevante, perguntaria um
observador atento, por que os
professores não decidiram por
simplesmente manter as coisas
como estão - isto é, primeiros
anos com cinqüenta alunos? A
sensação que fica é que alguém
saiu ganhando com a união dos
primeiros anos. Certamente
não os estudantes, que saindo
de um Ensino Médio quase
que industrial esperavam
encontrar na faculdade um
ensino reflexivo, em salas
menores, diálogo direto e
irrestrito com professores e
debates qualificados no lugar
de mais microfones, carteiras
duplas e provas objetivas.

Nasce o novo currículo
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Pós-graduação conta com turmas de 15 alunos
Conceito 6 na CAPES, menina dos olhos do Setor goza de

cuidados especiais

S
epara a maior máximo 15 estudantes. Nesse
p a r t e dos ambiente confortável, com
professores acesso a uma biblioteca

turmas pequenas não fazem adequada e a professores bem
diferença no segundo andar, qual i fi c ad o s e sem p re
no piso superior elasparecem dispostos a tirar dúvidas, os
atrair todo o seu esmero e pós-graduandos :J>0dem
preocupação. Pudera, é ali d e s e n v o I ver a sua
que se localiza a menina dos intelectualidade em atividades
olhos do SetOr de Ciências como seminários e leituras

Jurídicas: o Curso de Pós- ,coletivas, e também
Graduação em Direito, um simplesmente aproveitar de
dos três Únicos do Brasil a fatOuma aula comum.

r e c e b e r e m o f a mos o Mas turmas pequenas
"conceito 6" da CAPES. não surgem do acaso.

Os 96 a I uno s Demandam um esforço
matriculados no mestrado e consciente dos professores, e
no dou t o r a d o e s tão o sítio da Pós-Graduação
instalados em turmas de no demonstra isso: "Não seadmite

número superior a 15 (quinze)
alunospor disciplina.A superação
do limite acima estabelecido

acarretará, se viál}e~ a abertura de

ofltras tflrmal'. De fatO, para
assegurar turmas menores,
muitos docentes não acham
ruim suar a camisa na Pós: em

2008, por exemplo, segundo
levantamento realizado pelo
Maio, a carga horária média
semanal que o corpo docente
cumpriu na Pós-Graduação foi
de 80 horas por semana. É um
grande trabalho, especialmente
se comparado com as 250
horas semanais gastas naquele
ano, em média, com os mais de
900 alunos da Graduação.

Mobilização
Os departamentos tem competência para dividiras suas
turmas internamente- reuniões acontecem no fimdo ano

Amobilização
pela divisão
de turmas

ainda não acabou. A partir do
segundo semestre começa a
nova bateria de lutas: os

Departamentos realizarão as
atribuições didáticas, ocasião..
em que as turmas podem ser
divididas. A atribuição é um
ato realizado durante uma

reunião de departamento, em
que os professores decidem

quantas turmas receberão
para acompanhar durante o
próximo ano letivo.

Apesar de existir
disparidade (os estudantes
têm representação de apenas
15% nos Departamentos,
mesmo sendo a imensa

maioria da universidade), a
pressão de todos pode ajudar a
reverter as megaturmas do
REUNI. Os atuais quintos
anos, que eram segundos

anos em 2006, obtiveram
sucesso naquele ano em
garantir a divisão de turmas
como resultado de uma intensa

mobilização.
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Nasce o novo currículo

Novamatrizcurricularnascegrandee comalguma
flexibilidade,maspesodas turmasde cem alunospode

prejudicara formação

Embora não
passe de um
embrião, já

se vislumbram alguns dos
principais contornos do novo
currículo,. que tomará forma
adulta nos próximos anos.
Ele deverá ter mais

propedêuticas, carga horária
maior no primeiro e segundo
ano e poucas aulas em turmas
pequenas.

Quanto à estatura,
pode-se esperar ossos
grandes, por assim dizer: o
aumento de 360 horas,
exigência do Ministério da
Educação, trouxe um
incremento de 90 horas para
o primeiro e 150 horas para o
segundo ano.

Já as propedêuticas
aumentaram em 5% na grade
de obrigatórias em relação ao
currículo antigo, levando-se

em conta a carga horária, além
de se beneficiarem com a

criação de uma terceira área de
habilitação - Teoria do Direito
e Direitos Humanos.

O nÚmero de

optativas e a porcentagem
dessas disciplinas em relação à
carga horária total aumentou.
As 5 optativas do currículo
atual, isto é, o antigo,
correspondem a 5%. da carga
horária total em sala de aula,
ao passo que as 12 optativas
corresponderão a 11% do
total no novo currículo.
Assim, se houver a oferta
adequada das optativas, o
novo currículo terá algumas
juntas flex'íveis, embora
apenas da cintura para cima -
só a partir do terceiro ano se
oferecem as optativas.

O maior problema
reside no tamanho das turmas

Ementas
Começaa disputapeloconteúdo

A reunião do
Conselho
Setorial do

dia 25 de maio deliberará
sobre o conteúdo das

disciplinas dÇ>novo currículo.
Esse conteúdo será listado

em uma ,-ementa, que é um
guia que o professor deve
seguir quando lecionar a
disciplina.

Cada Departamento

aprovará as ementas em sua
própria reunião, realizada
antes do dia 25. O

Departamento de Direito
Público já .marcou a sua: 21
de maio.

Os representantes
dos estudantes que integram
os departamentos poderão
fazer sugestões, apesar de
deterem apenas 15% do total
de votos.

- é como se, apesar de ter boas
intenções e um rosto bonito, o
novo currículo corresse o sério

risco de, vergado sob o peso de
turmas imensas, não
desenvolver sua coordenação
motora e transformar-se em

algo tristemente
desengonçado.

Nem de longe o novo
sistema de optativas pode
cobrir a imensa perda que a
união dos primeiros anos trará.
Se esses anos permanecessem
divididos com o novo
currículo, 31% das aulas
aconteceriam em turmas de até
50 alunos. Contudo, unidos,
apenas 11% das aulas serão em
em tais turmas. Isso representa
um retrocesso até em relação
ao currículo atual, em que 19%
das aulas - primeiro ano do
curso - são dadas em turmas
menores.
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