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Ufrgs irá aderir ao Sisu

Quase 200 mil estudantes
participam do Enade no País

A partir de 2015, 30% das vagas serão preenchidas por meio do sistema
Em 2015, a Universidade
Federal do Rio Grande do Sul
(Ufrgs) irá adotar o Sistema de
Seleção Unificada (Sisu) como
forma de ingresso de novos
alunos na instituição. Conforme
decisão do Conselho Universitário, tomada na sexta-feira, serão
destinados 30% das vagas para
essa modalidade de ingresso,
que também respeitará as reservas do programa de ações
afirmativas da universidade.
O Sisu utiliza o resultado do
Exame Nacional do Ensino Médio
(Enem) para a classificação dos
candidatos. Essa, inclusive, foi
uma das razões da possibilidade
de adoção do sistema pela maior

universidade federal gaúcha ter
gerado críticas, visto que o Enem
apresentou problemas em algumas edições, gerando desconfiança de candidatos, o que nunca
ocorreu com o tradicional vestibular da universidade.
Além disso, com a adoção do
Sisu, abre-se a possibilidade de
pessoas de qualquer lugar do País
brigarem por vaga na Ufrgs, o que
tornaria a disputa ainda mais acirrada para os candidatos gaúchos.
O parecer aprovado no Conselho Universitário, instância maior
da instituição, prevê a manutenção
do preenchimento dos 70% restantes das vagas pelo concurso vestibular. Para aprovação na universi-

Na tarde de ontem, mais de
196 mil estudantes realizaram o
Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes (Enade), cuja nota
é usada para avaliar a qualidade
da Educação Superior. O exame
foi aplicado a formandos de 904
instituições. As provas tiveram
quatro horas de duração.
Nesta edição do Enade, foi
avaliado o desempenho dos estudantes de bacharelado em Agronomia, Biomedicina, Educação
Física, Enfermagem, Farmácia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Serviço Social
e Zootecnia. O exame também
avaliou os cursos de tecnólogo em
Agronegócio, Gestão Hospitalar,

dade, será exigida dos candidatos
inscritos nos 30% de vagas via
Sisu a pontuação no Enem de, no
mínimo, 450 pontos em cada uma
das áreas de conhecimento, e, no
mínimo, de 500 pontos na redação.
Serão mantidas as provas específicas para os cursos que as exigem.
“(A aprovação) foi bastante
madura, o que está expresso na
votação praticamente unânime e
nas intervenções dos conselheiros,
todos a favor do parecer. A adesão foi muito bem discutida pela
comissão, que ouviu vários atores
e todos os segmentos da universidade. É importante diversificar as
formas de ingresso”, destaca o reitor Carlos Alexandre Netto.

CLIMA

Gestão Ambiental e Radiologia.
O objetivo é analisar a qualidade dos cursos de graduação a partir
da verificação de competências, habilidades e conhecimentos desenvolvidos pelos estudantes em sua
formação, de acordo com as características do perfil profissional exigido. A nota corresponde a 70% do
Conceito Preliminar de Curso (CPC),
que também leva em consideração
o corpo docente e a infraestrutura
da instituição.
Pelo indicador, os cursos recebem notas de 1 a 5, sendo as notas 1
e 2 consideradas insuficientes pelo
Ministério da Educação. O boletim
de desempenho dos participantes
deste ano deverá ser divulgado no
segundo semestre de 2014.

PRIMEIRA INFÂNCIA

Semana de temperaturas altas e instabilidade no Estado Dia do Bebê movimenta a Redenção

Cão aproveita o calor de domingo brincando em lago em Porto Alegre

nima será de 12 graus e a máxima chega aos 33.
Amanhã, a instabilidade se
espalha um pouco mais, e existe chance de pancadas de chuva em todo o Litoral Norte e na
região Sul. As marcas variam
entre 13 e 35 graus. Na quarta-feira, que deve ser o dia mais
quente da semana, a previsão é
de pancadas de chuva com trovoadas em todas as localidades.
A mínima prevista é de 14 graus
e a máxima chega aos 36.
Na Capital, a semana se inicia com a presença do sol, mas
no decorrer do dia, sobretudo da
tarde para a noite, o céu ficará
mais nublado. A temperatura
continua a subir e a tarde será de
calor. As temperaturas oscilam
entre 18 e 32 graus. Amanhã, a
instabilidade aumenta e pancadas de chuvas não estão descartadas na cidade. A mínima será
de 20 graus e a máxima de 32
graus. Na quarta-feira, a previsão é semelhante à do dia anterior, porém, o calor diminui, com
a máxima não ultrapassando os
30 graus. A mínima será de 17
graus.

Com ambientes preparados
especialmente para acolher e integrar pais e filhos, o Parque da
Redenção foi palco ontem da 9ª
edição do Dia do Bebê. O evento
marcou o encerramento da Semana do Bebê, promovida pelo governo do Estado, dentro do programa
Primeira Infância Melhor (PIM).
Centenas de crianças, mães, pais e
educadores aproveitaram as atividades desenvolvidas com parceria
de entidades públicas e privadas.
Shows, espetáculos teatrais e
circenses e oficinas de brinquedos

foram algumas das atividades oferecidas às crianças. Também foram
disponibilizados serviços como teste do dedinho, orelhinha e visão, verificação de pressão, glicose e massagens. A tradicional passeata dos
bebês reuniu um grande público.
O secretário estadual da Saúde, Ciro Simoni, acredita que os
gestores estão cada vez mais conscientizados da importância de dar
atenção às crianças desde o ventre
da mãe. “Formaremos, com certeza, uma nova geração de crianças
a partir desses cuidados”, afirmou.
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termômetros alcançaram os 33
graus. Já a menor marca foi registrada em São José dos Ausentes,
nos Aparados da Serra, onde fez
8,1 graus. Na Capital, o domingo,
que teve diversas atividades ao
ar livre nos parques e praças, foi
bastante ensolarado, com temperaturas entre 17,6 e 29,8 graus.
O dia hoje terá céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva apenas em áreas
isoladas do Litoral Norte. A mí-
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Seguindo a tendência dos
últimos dias, as temperaturas
continuam em elevação no Estado nesta semana e podem alcançar os 36 graus na quarta-feira,
quando a chuva se intensifica na
maioria das regiões.
O fim de semana foi agradável em diversas cidades do Rio
Grande do Sul. Entretanto, o forte
calor já foi sentido em algumas
localidades. Em São Luiz Gonzaga, na região das Missões, os

Com diversas atividades e serviços, evento reuniu pais e filhos no parque

DIREITOS HUMANOS

Assembleia Legislativa lança Relatório Lilás, com estatísticas sobre violência contra a mulher
Uma das estatísticas que compõem o
Relatório Lilás, que será lançado hoje, às
19h, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, é que 90,9% dos agressores de
mulheres mantêm ou mantiveram relações
pessoais com a vítima. Os dados apontam
que maridos e companheiros representam
50,4% dos assassinos de mulheres; ex-maridos e ex-companheiros, 25%; e familiares,
15%. Em 83,48% dos casos, o assassinato

ocorre na residência da própria vítima que,
em quase metade dos casos, já havia registrado contra o agressor outros delitos que
antecederam o crime.
Também constam no Relatório Lilás informações sobre femicídio. Em 85% dos casos
registrados, as mulheres foram executadas
com o auxílio de armas, sendo a de fogo a
mais utilizada. O motivo mais frequente do
femicídio é divórcio ou separação, responsá-

vel por 51% das ocorrências. As vítimas, em
geral, são jovens. Três em cada dez mulheres
assassinadas tinham entre 18 e 27 anos. Já um
terço dos autores tem entre 28 e 37 anos.
As estatísticas foram construídas durante
os primeiros cinco anos da Lei Maria da Penha, a partir de dados do Sistema de Consultas Integradas da Secretaria da Segurança Pública do Estado, e estão reunidas em capítulo
do Relatório Lilás, primeira publicação da As-

sembleia que reúne informações e reflexões
sobre a temática dos direitos das mulheres.
“O relatório apresenta estatísticas e oferece um panorama da violência de gênero no
Rio Grande do Sul, com artigos que tratam de
perspectivas e avanços no enfrentamento à
violência de gênero e mudanças de cultura”,
explica o deputado Edegar Pretto (PT), coordenador da Frente Parlamentar dos Homens
pelo Fim da Violência contra a Mulher.

