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Africanos vêm ao Brasil para conhecer 
programas educacionais de São Paulo

Intenção do Comitê Parlamentar de Educação da África
do Sul é encontrar soluções para garantir o acesso ao
aprendizado dos menos favorecidos do seu paísOComitê Parlamentar de Educação

da África do Sul visitou a
Secretaria da Educação pela tercei-

ra vez para conhecer os serviços da área
prestados à população. A delegação
estrangeira, formada por comissão multi-
partidária de 12 parlamentares, primeira-
mente desembarcou em Brasília e tomou
conhecimento de iniciativas federais, rea-
lizadas pelo Ministério da Educação
(MEC), como o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação, o Instituto
Nacional de Pesquisas Educacionais e as
secretarias de Educação a Distância,
Educação Básica e de Educação Con-
tinuada, Alfabetização e Diversidade.

Na capital, o chefe da delegação, B.
J. Tolo, ficou impressionado ao saber que
todos os professores do quadro efetivo
da secretaria têm licenciatura plena e
formação acadêmica. Comentou que, na
África do Sul, muitos trabalhadores têm
baixa escolaridade e que 42% dos adul-
tos são analfabetos. "Aumentar o nível
educacional é fundamental para melho-
rar as condições socioeconômicas do
povo. A intenção é propor e encontrar
soluções, como São Paulo fez, para
garantir o acesso dos menos favorecidos
ao aprendizado."

Huguette Faria, da Coordenadoria de
Ensino e Normas Pedagógicas (Cenp), res-
saltou que o Estado investe periodicamen-
te na formação dos professores e na capa-

citação de docentes e assistentes técnico-
pedagógicos das diretorias de ensino. E
apresentou diversos programas da rede
estadual: o Bolsa Mestrado, Escola da
Família e Educação de Jovens e Adultos.

Os sul-africanos visitaram os estúdios
do Programa Rede do Saber que, coinci-
dentemente, transmitia videoconferên-
cia sobre o tema Ensinando por meio das

A Secretaria da Educação realizou,
em parceria com o Serviço de Apoio a
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), a
primeira videoconferência do Programa
Formação de Jovens Empreendedores. O
encontro on-line capacitará, até o final
do ano, mais de 800 professores e 26,1
mil alunos do ensino médio da rede esta-
dual.

A soma de esforços da secretaria e
do Sebrae objetiva estimular jovens e
professores para empreender. A iniciativa
tem o apoio do Programa Escola da
Família, da Coordenadoria de Estudos e
Normas Pedagógicas (Cenp) e da
Coordenadoria de Ensino da Região
Metropolitana de São Paulo (Cogsp). 

A videoconferência reuniu 28
Diretorias de Ensino da Capital, que par-
ticiparão do projeto. Os responsáveis
estiveram presentes e esclareceram dúvi-
das sobre a efetivação do programa.

A capacitação será realizada em 29
escolas, escolhidas pelas diretorias de
ensino da cada região, de acordo com as
prioridades levantadas para a realização
das aulas. Serão organizadas turmas de
30 professores que, depois de concluído
o curso, escolherão os estabelecimentos
de ensino no qual receberão o aprendi-
zado nos finais de semana no Programa
Escola da Família. Os alunos, que pode-
rão ser beneficiados pelo Programa de
Formação de Jovens Empreendedores,
devem ter mais de 14 anos e estar cur-

diferenças: educando para a igualdade,
com membros da comunidade negra
brasileira. A delegação participou se
apresentando e elogiando a iniciativa de
promover, entre os docentes, debate
sobre a igualdade das etnias.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Conheça o Projeto bolsa mestrado
O Projeto bolsa mestrado inte-

gra o Programa de Formação conti-
nuada de educadores e oferece
chance para os profissionais da edu-
cação da rede pública complementar
sua formação acadêmica com cursos
de pós-graduação (mestrado) stricto
sensu. A iniciativa atendeu 808 pro-
fessores e a perspectiva para o pri-
meiro semestre é de que 890 novos
profissionais passem a participar. 

Para cursar o mestrado, o interes-
sado pode escolher entre afastamen-
to de 16 horas semanais sem descon-
to no pagamento ou auxílio financei-

ro de R$ 720 mensais. Para conseguir
o benefício é preciso firmar compro-
misso de permanecer no magistério
estadual, após a conclusão do curso,
por no mínimo dois anos.

Além das bolsas concedidas para
que os docentes estudem o mestrado
em cursos reconhecidos pela Coor-
denação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), na
área inerente à disciplina do cargo
exercido ou na área da educação, o
programa levou, no ano passado, 30
professores para Salamanca, na
Espanha, para um curso de um mês.

Farmácia de Rio Preto
reduz espera por
remédio de alto custo

A farmácia de distribuição de medi-
camentos de alto custo de São José do
Rio Preto, inaugurada em julho de
2004, reduziu consideravelmente o
tempo de espera para a retirada de
remédios. A média, que antes era de
uma hora ou mais, hoje é de 20 minu-
tos para pessoas cadastradas. Usuários
ainda não cadastrados aguardam, apro-
ximadamente, 30 minutos. A farmácia
fica no Hospital de Base da Faculdade
de Medicina de Rio Preto. Com cadastro
de 8 mil pacientes, ao ser inaugurada,
agora entrega remédios sem qualquer
custo para cerca de 14 mil pessoas,
aumento de 75%. O movimento é de
350 atendimentos por dia.

O modelo instituído em Rio Preto segue
o mesmo do HC de São Paulo. Com o novo
sistema, os pacientes do Hospital de Base,
assim como os que têm indicação de outros
locais, não precisam deixar a unidade para
adquirir medicamentos. Toda a documenta-
ção exigida, desde a geração da Solicitação
de Medicamentos Excepcionais até a
Autorização de Procedimento de Alta
Complexidade/Custo, é produzida eletroni-
camente. "O sistema está dando certo em
Rio Preto, por isso estamos levando para
Sorocaba e Campinas", conta o secretário
da Saúde, Luiz Roberto Barradas Barata. O
Hospital de Base fica na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, 546, no bairro São Pedro, em
São José do Rio Preto.

Da Assessoria de Imprensa da

Secretaria de Estado da Saúde

Educação inicia cursos
de especialização 
em matemática, física
e ensino de filosofia

A Secretaria Estadual da Educação
(SEE) informa que em abril serão inicia-
das as aulas dos cursos de especialização
nas disciplinas de matemática, física e
filosofia. A capacitação é dirigida para
professores do ensino médio e tem dura-
ção de sete meses, com término previsto
para novembro de 2005. A carga horária
é de 360 horas. Metade do curso será
ministrado a distância; a outra metade
na forma presencial. 

O treinamento capacitará 500 profes-
sores de matemática, 80 de física e 420
de ensino de filosofia. As aulas presenciais
serão realizadas aos sábados e o profes-
sor-aluno irá receber ajuda de custo de R$
20 por comparecimento. Para participar, o
docente interessado deverá manifestar
interesse até sexta-feira (dia 18). Os deta-
lhes sobre as vagas estão disponíveis no
site da SEE (www.educacao.sp.gov.br)
que também informará aos professores
cadastrados o local, período e os procedi-
mentos de inscrição.

Da Agência Imprensa Oficial

Programa Jovens Empreendedores
realiza primeira videoconferência

sando o ensino médio em escola munici-
pal, estadual ou particular. 

O curso ministrado pelo Sebrae terá
29 educadores que darão 64 horas/aula
para os professores. A entidade certifica-
rá os qualificados. A Secretaria da
Educação cederá aos jovens materiais

para o treinamento e a certificação.
Outras informações estão disponíveis no
site da pasta, no link do Programa Escola
da Família.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Representantes das Diretorias de Ensino participaram de videoconferência para definir o programa

SE
C

RE
TA

RI
A

 D
A

 E
D

U
C

A
Ç

Ã
O


