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ENADE:A mão visível do mercado
o exame tem servidopara a puniçãodas piore's instituiçõese ranqueamento

das privadas

E a gente fica querendo saber pra que é afinal de
contas que serve fazer mais essa prova, já não
chega o vestibular?! Não, o Estado quer ter certeza

de que você é o melhor aluno que a sociedade tinha a
oferecer, isto é, se investir em você vale mesmo a pena,
afinal, o Brasil não anda lá podendo rasgar dinheiro, ainda
mais com aluno que não gera capital cultural!

O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino
Superior (Sinaes) quer medir para melhorar, colocar em
tabelas a relação do capital humano que está agregado em
você para, racionalmente, alocar os recursos escassos desse
país: "Oferecer subsídios para a aferição do valor agregado
pelos cursos jurídicos á formação intelectual e ética do
aluno, no sentido de proporcionar-lhe novas perspectivas
para o futuro profissional (u.) adequando a formação do
graduando ás necessidades da sociedade brasileira" (fonte:
Diretrizes do Provão; provão 2003_ direito, portaria no.
3816 de 24 de dezembro de 2002. Publicado no diário da

União a 26 de dezembro de 2002).
Legatário desse alto "aprofundamento dos

compromissos e responsabilidades sociais das instituições
de educação superior, por meio da valorização de sua
missão pública"(fonte: Lei no. 10861, Art.1, parágrafo 1),o
Sinaes quer, através do Enade, concentrar recursos, digo,
esforços, na implementação de uma educação superior
supenor.

Agora, será que a finalidade de uma iniciativa
dessas, em meio a tantas outras (Reuni, Prouni etc.), quer
mesmo dar prosseguimento a função social das instituições
educacionais? Também não.

Missão pública aqui é punir as instituições que
obtiverem as piores notas ao invés de investir na sua
melhoria. É conceder bolsas aos alunos sorteados que
tiveram as melhores notas como um altruísmo caridoso do

Estado, enganando os estudantes que deveriam ser
TODOS amparados segundo suas necessidades.

o que se combate aqui é a infiltração de uma
mentalidade de mercado alheia ao interesse de desenvolver

uma educação realmente revolucionária- tomada no
sentido de Freire: emancipadora, libertadora-, o ensino
visto como mercadoria, a prova como competição dos
mais aptos, a nota como chamada de marketing.

Uma avaliação mais justa deve buscar indícios das
falhas que essa própria mentalidade tem gerado no alicerce
do ensino superior (ensino, pesquisa e extensão) para
corrigi-Ios seguindo os princípios do interesse social e não
da rentabilidade econômica.

Estuda na universidade pública os mais
inteligentes e sadios, ou aqueles que puderam agregar em si
o preço de um ensino privado pago? Quem nunca ouviu o
pai dizer: "no meu tempo, escola boa era a pública!"? Que
medidas o governo veio, assim como agora,
sorrateiramente tomando a ponto de ter trucidado o
ensino fundamental e médio da rede pública em menos de
30 anos?

O certo é que em boa parte a omissão da sociedade
contribuiu com os planos desses empreendedores.

É a ação e a tomada de um posicionamento por
parte dos estudantes que pode frear que tantas decisões
sejam tomadas à revelia do conhecimento da sociedade.
Muitas mudanças têm sido aprovadas, vários projetos de
reestruturação do ensino, e cabe aos estudantes, maiores
interessados neste processo, tomar a iniciativa e mostrar
que esta antenado nas políticas públicas do país.

Existe uma mão que tem esbofeteado o ensino
público brasileiro, essa mesma mão concentra no seu bolso
os fluxos monetários do país, e é por fim esta mão que tem
apertado a mão dos dirigentes das instituições do ensino
público, assinando e celebrando os mais lucrativos
contratos de "respeito a diversidade, promoção de valores
democráticos e qualidade de educação".

ENADE:Nove perguntas
1.0 Enade é obrigatório?
O Enade é componente curricular obrigatório dos cursos
de graduação, sendo o registro de participação condição
indispensável para a emissão do histórico escolar,
independente~ente de o estudante ter sido selecionado ou
não no processo de amostragem do Inep.

2. Quando será realizado o Enade 2009?
A prova será aplicada no dia 8 de novembro de 2009, com
início às 13 horas (horário de Brasília).

3. O estudante selecionado no processo de

amostragem é obrigado a participar do Enade?
Sim. A participação do estudante selecionado no Enade é
condição indispensável para a emissão do histórico escolar,
que terá como registro a data em que realizou o Exame.

4. Quando e como será divulgada a lista dos estudantes
selecionados para o Enade 2009?
Até o dia 10 de setembro de 2009 o Inep divulgará a lista dos
estudantes selecionados para participação no Enade 2009
na página da Internet http://enade.inep.gov.br(restrita aos
coordenadores de cursos). A IES é responsável pela ampla
divulgação da lista de estudantes selecionados para o Enade.
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5. Ingressantes e Concluintes realizam a mesma
prova?
Os estudantes ingressantes e concluintes serão submetidos
à prova única, construída de modo a permitir a análise do
valor agregado em relação às competências e habilidades,
aos conhecimentos gerais e conteúdos profissionais
específicos durante a sua formação, orientando as
instituições sobre a necessidade ou não de fazer ajustes ou
revisões curriculares.

6. Qual o formato da prova?
A prova é composta de 40 questões no total, sendo 10
questões da parte de formação geral e 30 da parte de
formação específica da área, contendo as duas partes
questões discursivas e de múltipla escolha.

7. Como é calculado o IDD Conceito?

O Indicador de Diferença Entre os Desempenhos
Observado e Esperado (IDD) tem o propósito de trazer às
instituições informações comparativas dos desempenhos
de seus estudantes concluintes em relação aos resultados
obtidos, em média, pelas demais instituições cujos perfis de
seus estudantes ingressantes são semelhantes. Entende-se

que essas informações são boas aproximações do que seria
considerado efeito do curso. O IDD é a diferença entre o
desempenho médio do concluinte de um curso e o
desempenho médio estimado para os concluintes desse
mesmo curso e representa, portanto, quanto cada curso se
destaca da média, podendo ficar acima ou abaixo do que
seria esperado para ele baseando-se no perfil de seus
estudantes. Conceito IDD é uma transformação do IDD
Índice, de forma que ele seja apresentado em cinco
categorias (1 a 5) sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é
o melhor resultado possível no IDD Conceito.

8. Por que o Curso está Sem Conceito (SC) no "E nade
Conceito"?O Curso está sem Conceito (SC) quando não
tem estudante (ingressante ou concluinte) selecionado na
amostra que participou efetivamente do Enade, realizando
a prova.

9. Por que o Curso está Sem Conceito (SC) no "IDD
Conceito"?

Podem existir 3 (três) motivos: (1) menos de 11
ingressantes participantes; (2) menos de 11 conchiintes
participantes; e (3)nota zero (boicote).

Corredor Cultural de Curitiba
Reformas na Riachuelo e novo Corredor Cultural de Curitiba evidenciam

imóveis vazios e especulação imobiliária

Conforme a Gazeta do Povo em sua edição
dominical do dia 19/07/2009, no caderno Vida e
Cidadania, o projeto do futuro Corredor Cultural

de Curitiba faz parte de uma reforma geral do centro da
cidade, incluindo a reforma da tradicional Capela Santa
Maria, do Paço Municipal e da Rua Riachuelo. A previsão
de gastos é de R$ 35 milhões. As principais obras desse
Corredor Cultural serão feitas em patrimônio da UFPR,
seja na sede histórica ou na Reitoria, cujo atual reitor é Zaki
Akel Sobrinho.

No caso da reforma da Rua Riachuelo, tradicional
área comercial da cidade, o custo previsto seria de 1,5
milhão de reais. Tamanha quantia de dinheiro será
conseguida com parcerias do poder público com entidades
privadas, no caso o SEBRAE, o que é tradição da
prefeitura, como se sucedeu no Paço Municipal. Essas
parcerias são elogiadas pelo administrador da prefeitura
responsável pelo projeto, Omar Akel, irmão do reitor Zaki
Akel.

A histórica Riachuelo tem cerca de 40% de seus

imóveis desocupados, apesar das 40 mil famílias sem-teto
de Curitiba. Tão logo foi anunciada a esperada reforma, a
área se valorizou, certos imóveis vazios chegaram a dobrar
de preço do aluguel, como bem informa a Gazeta do Povo.

Um desses imóveis desocupados da rua é a célebre
Casa Hilu. O proprietário é herdeiro da família
Morgenstern, tradicional na política paranaense - teve
membro na secretaria do estado no governo de Jaime
Lerner. Omar Sabbag Filho, primo dos irmãos Akel e aliado

de Beto Richa, pressiona o dono do antigo hotel contra o
tapume que o protege.

Os outros 35 milhões, que vão para o Corredor
Cultural- conforme o site da UFPR, projeto de Guilherme
Romanelli - deverão vir da venda do potencial construtivo
do prédio histórico da UFPR. Como bem explica a Gazeta,
as empreiteiras que comprarem esses andares extras
poderão adicionar mais patamares em seus prédios, onde o
limite os impede; em maioria, prédios no centro que,
devido à enorme concentração de carros na região têm
limite de tamanho.

Outra maneira que a prefeitura encontrou de
incentivar a reforma na Riachuelo é a tradicional isenção
temporária de IPTU e ISS das empresas, assim como será
feito no "Tecnopark" da Linha Verde. Desta forma, os
empresários usufruirão do desenvolvimento econômico da
área sem precisar pagar impostos ao município. Além dessa
medida, o poder público também deve investir, conforme o
deputado, no site da UFPR, Ângelo Vanhoni.

Segundo a Gazeta do Povo, a nova Rua Riachuelo
deve trazer novo estilo, e um público diferenciado. Ao invés
do velho e da poeira dos brexós, o sofisticado "retrô" e
tradicional. Realmente, percebemos que com toda essa
movimentação no centro, seja na Rua Riachuelo, na Santos
Andrade, no Paço Municipal ou na Reitoria, a intenção da
prefeitura é reafirmar o caráter histórico e tradicional de
todos esses setores envolvidos no projeto, na empreitada e,
é claro, nos benefícios já tradicionais.
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Jornadacontra a Crise:

Terra em pauta
Algumasverdades sobre a distribuiçãode terras no Brasil

Q
uatro de agosto aconteceu uma mobilização
nacional de movimentos sociais do campo e da
cidade tendo como lema "os trabalhadores não irão

pagar pela crise". Em Curitiba, a jornada reuniu
mais de 1.000 pessoas, partindo das escadarias de nossa
faculdade. Dentre as várias pautas destaca-se a
reivindicação pela Reforma Agrária.

O Brasil é o segundo país com maior concentração
de propriedade fundiária em todo o planeta, atrás apenas do
Paraguai, onde atuam latifundiários brasileiros. Argumenta-
se, contudo, que as grandes propriedades são as
responsáveis pelo desenvolvimento do país e pela grande
produção de alimentos e comodities. Porém, segundo o
Censo Agropecuário (IBGE-1996) apenas 2,5% dos
trabalhadores empregados na agricultura encontram-se em
latifúndios. As pequenas propriedades são as verdadeiras
empregadoras da força-de-trabalho rural (86,6%).

A pesquisa ainda revelou a produtividade dessas
áreas. Mesmo com apenas 20% da área agriculturável estar
sob o controle de 90% dos estabelecimentos (enquanto 1%
dos proprietários rurais controla 45% das terras)[l], os
pequenos produtores são responsáveis por 87,3% da
produção de suínos, 37,7% da de bovinos e 87,7% da
produção de aves.

Apesar dessa realidade, medidas para incentivar os
pequenos módulos rurais vêm sendo tímidas, para não
dizer insignificantes. Somente 29,6% da meta de
assentamentos do III Plano Nacional de Reforma Agrária
foi cumprida. Ou seja: das 550 mil previstas para serem
assentadas entre 2003 e 2007, apenas 163 mil famílias
obtiveram a possibilidade de ingressar definitivamente para
esse quadro de produção composto pelas pequenas
propriedades.

Tabela 3. Estrutura Agrária da América do Sul
(Brasil, Argentina, Paraguai e ColÔlnbia)

Fonte: Censo Agr(cola Mundial de 1990 - FAD.Elaboração dos autores.

Estejornal foi totalmente auto-financiado pelo MAIO.
* Confira em: http:{{maio-08,blogspot.com
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Tamanhodos Número de
Área total dos

Estabelecirnent os Áreaestabelecimentos
Esta bel eci men tos Estabelecimentos (% do total) (% do total)(ha)
Até 5 ha 3.293.544 6.260.251 40,89 1,02
De 5 a 10 h.a 1.101.506 7.729.991 13,68 ],26
De 10 a 20 ha 1.106.075 15.269.969 ]3.73 2A9
De 20 a 50 ha 1.] 68.587 36.262.426 14,51 5,91
De 50 a 10011a 582.079 40.366.821 7.23 658
De 100 a ZOOha 383.095 51.455.443 4,76 8139
De 200 a 500 ha 249.985 76.466.263 3.10 }246
De 500 a 1.000 ha 86.971 59.931.848 1.08 9,77
Mais de 1.000 82.570 319,832.413 1.03 5ai 13
"fOTAL 8.054.412 613.575.42.5 lOOOO 100}QO


