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Professores do Estado recebem CD-Rom
do Programa de Educação Continuada
Objetivo da nova
ferramenta é aperfeiçoar
os educadores sobre as
metodologias 
de ensino e destacar
mudanças pedagógicas
dos últimos anos

APró-Reitoria de Graduação distribuiu
para as escolas públicas do Estado
de São Paulo 20 mil cópias do CD-

Rom Programa de Educação Continuada
PEB II – Construindo Sempre. O conteúdo
didático, lançado em parceria com a Pró-
Reitoria de Cultura e Extensão Universitária,
foi resultado de capacitação realizada em
2004 com 2.050 professores da rede públi-
ca estadual. O material tem 21 módulos de
língua portuguesa, matemática, história,
geografia, física, biologia e química, além
de atividades da ferramenta learning space
utilizada durante o curso, que usa diferen-
tes mídias alternativas na prática docente,
como a aprendizagem por meio de video-
conferências e da Internet. 

Segundo a pró-reitora, Sônia Penin, a
finalidade do material é aperfeiçoar as
metodologias de ensino, destacar as princi-
pais mudanças pedagógicas dos últimos
anos. "Os professores poderão trabalhar

com o CD-Rom e utilizá-lo com os alunos, já
que a maior parte dos estabelecimentos de
ensino médio tem computadores". Diz,
ainda, que os CDs poderão ser copiados e
multiplicados pelos educadores. Para Sônia,
essa ferramenta complementa a qualificação
dos mestres, caracterizando-se como um
instrumento de educação continuada. "A
conclusão em graduação é apenas a primei-
ra etapa de uma formação profissional em
qualquer área, e também para os professo-
res. Neste sentido, o CD permite refazer o
percurso das aulas e refletir sobre os diferen-
tes momentos dos conteúdos das aulas,
empregando materiais varidados", afirma.

A interação entre docentes da USP e os
professores da rede pública foi o ponto
alto da habilitação, segundo Sônia. Os
professores manifestaram interesse em ter
os profissionais da USP como interlocuto-
res. "Em contrapartida, toda vez que ocor-
re esse encontro os docentes da universi-
dade também se beneficiam de aprendiza-
gem. É fundamental ter esse contato com
a realidade da escola pública".

Além da distribuição nas escolas, o
conteúdo do CD-Rom também está à dis-
posição no site http://paje.fe.usp.br/es-
trutura/pec.

Fabio de Castro

Da USP Online

IPT promove o 2º Curso 
de Tecnologia da Borracha

O 2º Curso de Tecnologia da Borracha
foi idealizado pelo Instituto de Pesquisas
Tecnológicas (IPT) para atender às novas
demandas do setor industrial no País e
traz como novidades dois módulos. O
primeiro é o estudo de casos de chão de
fábrica de micro e pequenas empresas, a
partir da experiência obtida com o
Projeto de Unidades Móveis do Setor de
Transformação de Borrachas (Prumo). O
outro são aulas práticas, com técnicas de
adesão borracha/metal. A pesquisadora
Selma Barbosa Jaconis é coordenadora
do curso e responsável pelo Laboratório
de Plásticos e Borrachas da Divisão de
Química do IPT. Diz que a partir da expe-
riência com o Prumo foi possível ter uma
visão mais ampla sobre as carências,
como a falta de mão-de-obra especializa-
da e também as potencialidades do setor
de artefatos de borracha, em especial das
MPEs.

O treinamento oferecerá atividades
de atualização dos conhecimentos igual-
mente aos que participaram do primeiro
curso. Será concedido desconto de 33%
para os colaboradores das micro e
pequenas empresas atendidas pelo
Projeto Prumo do IPT. A capacitação
inclui aulas teóricas e práticas, prepara-
ção de formulações e ensaios com recur-
sos visuais. As atividades estão divididas
em 18 módulos temáticos, distribuídos
por 96 horas-aula que serão ministradas
pelo IPT e por profissionais da indústria
da borracha. A finalidade é oferecer
panorama atualizado sobre a prática e a
tecnologia da borracha. As vagas estarão
limitadas no mínimo a 20 e no máximo a

50 participantes. O curso será ministrado
no IPT, Avenida Professor Almeida Prado,
532 – Butantã – Cidade Universitária – na
capital, às sextas-feiras, de 30 de setem-
bro a 16 de dezembro. Informações e ins-

crições pelos telefones (11) 3767-4226 /
3767-4546 ou pelo e-mail cursos@ipt.br.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

Inscrições para o
vestibular 2006 das
Fatecs começam 
no dia 3

As inscrições para o vestibular do pri-
meiro semestre do ano que vem das
faculdades de tecnologia, as Fatecs, esta-
rão abertas entre os dias 3 e 14 de outu-
bro. O manual estará à venda por R$
7,00, nesse mesmo período, nas sedes
das Fatecs e em agências do Banespa da
capital e do interior. A taxa é de R$ 58,00
e o número de vagas oferecidas é de
2.780 em todo o Estado. Interessados
podem se inscrever e também obter
informações detalhadas no site da facul-
dade. A prova será realizada em 11 de
dezembro, à tarde. Além da prova de
redação, os candidatos deverão respon-
der a questões de história, química,
inglês, matemática, física, geografia, bio-
logia, português. 

A lista de aprovados será publicada
no dia 23 de janeiro de 2006, nas Fatecs,
e as matrículas poderão ser feitas a partir
do dia seguinte. As faculdades de tecno-
logia localizam-se nos seguintes municí-
pios do Estado: Americana, Botucatu,
Cruzeiro, Garça, Guaratinguetá, Indaia-
tuba, Jaú, Jundiaí, Mauá, Mococa,
Ourinhos, Praia Grande, Santos, São
Bernardo do Campo, São José do Rio
Preto, São Paulo (duas), Sorocaba e
Taquaritinga.

Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO
Outras informações no site
www.vestibular.fatecsp.br

EMTU beneficiou quase 50 mil portadores
de deficiências especiais em nove meses

Número corresponde a passageiros isentos do
pagamento da tarifa nas linhas de ônibus
metropolitanas, entre janeiro e meados de setembroQuase 50 mil pessoas já receberam,

neste ano, a Carteira de Iden-
tificação de Passageiro Especial da

Empresa Metropolitana de Transportes
Urbanos (EMTU), que garante a isenção do
pagamento da tarifa nas linhas de ônibus
metropolitanas a pessoas portadoras de
deficiências físicas. Foram beneficiados
usuários das três regiões metropolitanas do
Estado (São Paulo, Baixada Santista e
Campinas). Na Grande São Paulo, de janei-
ro a setembro, foram emitidas mais de 46
mil carteiras a usuários. Para obtê-la, o inte-
ressado deve procurar o posto de saúde
credenciado para obter o laudo médico, no
qual devem constar o Código Internacional
de Doenças (CID) e o selo de autenticidade
criado pela EMTU. Depois, comparecer ao
Posto Especial Jabaquara (Av. Eng.
Armando de Arruda Pereira, 2.654) com o
laudo, documento de identidade, compro-
vante de residência e carteira de trabalho,
para comprovar que não exerce atividade
remunerada. Se a documentação estiver
correta, a carteira é emitida no mesmo dia.

Na Baixada Santista, no mesmo perío-
do, foram emitidas mais de 2 mil cartei-
ras e, em Campinas, quase 1,1 mil. Na
região metropolitana de Campinas, o
usuário deve procurar o posto de saúde

cadastrado pela prefeitura, onde será
feito o laudo médico, que é encaminha-
do para a EMTU. Quando a carteira esti-
ver pronta, a empresa marcará com o
beneficiário a data e o local da retirada.
Na Baixada Santista, o procedimento é
semelhante. A única diferença é que esse
documento é entregue no posto de
saúde.

De acordo com a legislação em vigor,
esse benefício especial pode ser concedi-
do às pessoas portadoras de deficiência
cuja gravidade comprometa sua capaci-
dade de trabalho e aos menores de 14
anos, portadores de necessidades espe-
ciais, que, igualmente, justifiquem o
benefício. A validade é de 12 ou 24
meses, dependendo da patologia que
gerou a deficiência.

Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO
Outras informações na Ouvidoria da
EMTU, de segunda a sexta-feira, das 7 às
19 horas, pelo telefone 0800 19 00 88, ou
na área de Atendimento ao Passageiro
Especial, em São Paulo, nos telefones
(011) 5021-3838, 5021-4224 e 5021-4343

A TV Cultura
acaba de lançar DVD
com 12 experiências
científicas extraídas
do infantil X Tudo,
exibido entre 1992 e
2002. As demonstra-
ções, que destacam
as áreas de química e
eletricidade, são ensi-
nadas pelo apresenta-
dor Gerson de Abreu
e o boneco em forma de X. Os parceiros
mostram como fazer experiências utili-
zando métodos com materiais simples e

O Hospital do Servidor Público
Estadual (HSPE) reabriu seu banco de
sangue, que havia sofrido incêndio na
quinta-feira da semana passada.
Funcionários trabalharam no final de
semana para que a área pudesse voltar
a atender a população antes do previs-
to, com todos os equipamentos funcio-
nando. Foram perdidas, no acidente,
cerca de uma centena de bolsas de san-
gue, quase 20% do estoque. Durante o
período em que ficou fechado, o
departamento foi abastecido pela

Estações Paraíso e Jabaquara do Metrô inauguram balcão de informações
O Metrô inaugurou dois balcões de

informações, nas Estações Jabaquara e
Paraíso da Linha 1 – Azul (Jabaquara –
Tucuruvi). Os novos pontos funcionam
de segunda a sexta-feira, das 7 às 19
horas, e se somam aos das Estações Sé e
Barra Funda, que têm média mensal de
58 mil solicitações. 

Com o início das duas unidades, o
serviço de orientação, que já é prestado
pelos funcionários e guardas nas esta-
ções, ganha o reforço de 22 jovens inte-
grantes do Programa de Educação para o
Trabalho (PET). São estudantes do ensino
médio, com idades entre 18 e 21 anos,
selecionados e treinados pelo Metrô a

partir de cadastro organizado pela
Secretaria de Emprego e Relações do
Trabalho (Sert). Cada atendente atua em
turnos de quatro horas, recebe bolsa
auxílio de R$ 152, cesta-básica, vale-
transporte, auxílio para alimentação e um
bilhete de serviço do Metrô. No balcão,
prestam informações relativas às redes
operacionais do Metrô e da Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM),
localização de ruas, linhas e terminais de
ônibus e de pontos de interesse próximos
das estações.

Rogério Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

TV Cultura lança DVD com 
experiências do programa X Tudo

caseiros, os quais não colocam
as crianças em perigo. O DVD X-
Tudo Experiência vem com kit
de componentes especiais para
provar as técnicas dos experi-
mentos. Futuramente, outros
módulos do programa também
serão lançados em DVD. O kit
pode ser comprado pelo site
www.culturamarcas.com.br ou
nas grandes redes varejistas.
Preço: R$ 39,90. Mais informa-

ções, pelo telefone (11) 3891-0072.

Da Agência Imprensa Oficial

Banco de Sangue do HSPE 
reabre após o incêndio

Hemorede Estadual, da Secretaria da
Saúde. 

A direção pede que doadores voluntá-
rios compareçam ao banco de sangue do
HS para compensar o volume perdido no
incêndio. O departamento funciona de
segunda a sexta-feira das 7h30 às 18 horas,
sábado das 7h30 às 17h30 e domingo das
7h30 às 17 horas. O endereço é Rua Pedro
de Toledo, 1.800, na Vila Clementino, capi-
tal, próximo à Avenida Ibirapuera.

Da Assessoria de Imprensa da Secretaria da Saúde

RO
G

ÉR
IO

 S
ILV

EI
RA

Produtos de borracha desenvolvidos com tecnologia criada pelo Projeto Prumo
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Posto de informações do Metrô, montado na Estação Paraíso (Linha Jabaquara-Tucuruvi)


