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Abriram ontem as inscrições
para o Qualifica RS, programa
de seleção de lideranças para o
setor público, que escolherá os
30 coordenadores regionais de
Educação no RS. O processo se-
letivo será on-line e poderá ser
acompanhado pelo site http://qua-
lificars.rs.gov.br. Os candidatos
serão avaliados com base em com-
petências e nomeados após pro-
cesso seletivo, inspirado em práti-
cas internacionais de gestão de
pessoas no setor público.

O coordenador regional é res-
ponsável por organizar, orientar
e acompanhar a elaboração e
execução da proposta pedagógi-
ca da Secretaria da Educação
nos territórios do Estado. “O pro-
cesso seletivo foi construído para
valorizar os bons profissionais
da rede de ensino, abrir oportuni-
dades para quem quer trabalhar
pela evolução da educação públi-
ca no RS e criar a cultura de va-
lorização de mérito e competên-
cias no governo gaúcho”, expli-
cou o secretário Faisal Karam.

O Qualifica RS é fruto do

Acordo de Cooperação Técnica
entre o governo gaúcho e a Fun-
dação Lemann, representando
uma aliança de organizações do
terceiro setor, formada ainda pela
Fundação Brava e pelos institutos
Humanize e República. Segundo
o MEC, não haverá transferên-
cia de recursos entre as partes.

Com a proposta de provocar re-
flexão sobre a origem da vida, as
turmas do 2° ano do Ensino Médio
do Colégio Santa Inês, na Capital,
realizaram ontem a pintura dos
47 metros de extensão do muro
da instituição de ensino. A ativida-
de envolveu as áreas de Lingua-
gens, Artes, Códigos e Suas Tecno-
logias, Ciências da Natureza e Ma-
temática; sendo desenvolvida pe-

los escolares, ao longo da manhã
e tarde. “Os alunos trabalham as
habilidades e competências das di-
versas áreas do conhecimento de
forma lúdica, estimulante e com
muita criatividade”, destacou o
professor Marcos Paulo Tonial, ar-
ticulador pedagógico do Ensino
Médio do Santa Inês. E a diretora
do Colégio, irmã Celassi Dalpiaz,
acrescentou que a proposta de

pintura do muro vai muito além
de traços. “A ideia é estimular os
estudantes, por meio de múltiplas
linguagens, a pensar o seu papel
no mundo e como essa reflexão
pode auxiliá-los a construir um lu-
gar melhor.” O professor disse
que os alunos estavam livres para
desenvolver temas sobre o meio
ambiente, saúde, alimentação ou,
ainda, caso desejassem, protestar
sobre qualquer outro assunto.

A partir da ideia da aluna Laura
Kober, de pintar a “Árvore da Vi-
da”, as colegas Nathália Peres,
Mikaela Oliveira, Júlia Melchiades
e Fernanda Firmo partiram para
a ação. A pintura representou vida,
amor, paz e saúde. Já os estudan-
tes Thiago Loureiro, Álvaro Akira,
Lucas Godin, Gabriel Machado e
Lucas Machado pintaram sobre a
evolução do ser humano, com ba-
se num dos grupos mais importan-
tes do rock: The Beatles, formado
por George Harrison, Paul McCart-
ney, Jonh Lennon e Ringo Star.

POSSE

Novoministrodizque
vai ‘pacificar’ oMEC

O
início da gestão do no-
vo ministro da Educa-
ção, Abraham Wein-
traub, ocorreu, oficial-

mente, ontem à tarde, com a
posse realizada no Palácio do
Planalto, em Brasília. Ele se
comprometeu em melhorar os re-
sultados educacionais do Brasil
com o orçamento atual; e se au-
todefiniu como “não radical”,
com experiência em gestão, dis-
posto a apresentar resultados e
aberto ao diálogo. Também men-
cionou conhecer universidades
estrangeiras, inclusive na China.

Economista, natural de SP,
professor licenciado de Ciências
Atuariais no Campus de Osasco
da Unifesp e há mais de 20 anos
executivo do mercado financei-
ro, Abraham afirmou, na cerimô-
nia com o presidente Jair Bolso-

naro, que pretende entregar o
que foi prometido no plano de
governo. “Mais, com o mesmo
que a gente já gasta”, revelou. E
sobre a sucessão ao ministro
exonerado Ricardo Vélez Rodrí-
guez, fez elogios ao colombiano,
mas justificou que, “dadas as cir-
cunstâncias, a gente não está
conseguindo entregar no ritmo es-
perado”. Ao empossar Abraham
Weintraub no Ministério da Edu-

cação (MEC), o presidente destacou
que o novo ministro terá liberda-
de para escolher a sua equipe.
Desde o começo do governo Bol-
sonaro, o MEC já fez trocas in-
ternas em cerca de 15 cargos de
dirigentes do alto escalão.

Bolsonaro disse acreditar no
“empenho, dedicação e patriotis-
mo” do novo ministro, e espera
resultados positivos na educa-
ção, até o fim do seu mandato.
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QualificaRS faráa seleção

Alunospintamomurodocolégio
SANTA INÊS

Ação pedagógica permitiu reflexão sobre vida, sociedade e mundo melhor

A Escola Municipal de Ensino
Fundamental Thomaz José Luiz
Osório, em Tramandaí, desenvol-
veu, com as turmas do 8° ano,
aulas de Ciências, com aborda-
gens em sexualidade, respeito e
saúde. E tratou de assuntos co-
mo puberdade, aceitação, contra-
ceptivos e individualidade na
adolescência. As temáticas consi-
deraram a importância de discu-
tir e orientar sobre assuntos re-
lacionados à educação sexual.

O estudo envolve anatomia,
psicologia e aspectos do compor-

tamento relacionado à reprodu-
ção. Segundo a Secretaria Muni-
cipal de Educação e Cultura, o
trabalho visa conscientizar so-
bre riscos de doenças sexual-
mente transmissíveis (DST),
abuso sexual e gravidez indese-
jada na adolescência; e a ideia é
que os jovens construam uma vi-
da sexual saudável, respeitando
as diferenças e promovendo a in-
clusão. O projeto é realizado pe-
la Secretaria Municipal e, em
breve, deverá ser promovido em
outras escolas do município.
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Bolsonaro afirmou que Abraham (D) terá liberdade para escolher sua equipe
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n Coral: A Associação dos Municí-
pios do Alto Jacuí e o Instituto
Padre Landell de Moura organizam
o Festival do Canto Coral, que
reunirá os corais da região no 2°

semestre deste ano. Contato: (54)
3224-1622, com Rudi Schweig.
n Eprocad: Terminam hoje, as inscri-
ções ao XII Encontro de Professo-
res e Coordenadores de Cursos da
Área da Administração, na URI/São
Luiz Gonzaga. Ver: www.crars.org.br.

n Maturidade Ativa: Acessar Fa-
cebook, Instagram e outras redes
sociais são alguns temas abordados
no curso “Primeiros Passos para
o Mundo Digital”, com inscrições
abertas na Escola Alcides Maya,
em Porto Alegre. A atividade é
voltada a pessoas na Maturidade
Ativa. Interessados podem tirar
dúvidas e efetuar matrículas na
rua Dr. Flores, 396. Aulas a partir
de 21/5. Dados: (51) 3254-8383.

n Previdência: A Adufrgs iniciou
mobilização para coletar assinatu-
ras contra a Reforma da Previdên-
cia. A mobilização começou no IFRS
Campus Porto Alegre; segue, hoje,
no IFRS Campus Restinga; dia 11/4,
na UFCSPA; e dia 12/4, na Ufrgs
Campus do Vale. As assinaturas
coletadas pelas centrais sindicais
no país vão para o Congresso Na-
cional, em maio. Contato: Adufrgs
(rua Barão do Amazonas, 1581/POA).

n Podem concorrer ao cargo pro-
fissionais de todos os setores –
gestão pública, iniciativa privada
ou organizações não governamen-
tais –, mediante o preenchimento
de pré-requisitos de formação e
experiência na área da Educação.
n O processo seletivo prevê análi-
se de currículo, teste de perfil e
entrevista, por competências, en-
tre outras ferramentas criadas
para afastar subjetividades.
n Após a seleção inicial, haverá
uma lista de finalistas para cada
posição, que serão submetidos à
última entrevista com os gestores
do governo responsáveis pela es-
colha do nomeado para o cargo.
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Na corrida dos contribuintes
para “acertar as contas com o
Leão”, com prazo até 30/4, a
Anhanguera de Porto Alegre or-
ganizou plantões para auxiliar a
comunidade. Assim, para orientar
o cidadão no preenchimento da
Declaração, a faculdade oferecerá,
nos dias 12 e 26 de abril, plan-
tões de atendimento gratuitos.

O trabalho será conduzido por
alunos de Ciências Contábeis, su-
pervisionado pelo coordenador

do curso, Isaac Nogueira, e pe-
los professores Thiago Buzatto
e Lilian Martins. E para participar,
basta comparecer à sede acadê-
mica (av. Cavalhada 4.890), no la-
boratório de informática, das
15h30min às 17h30min, na data es-
colhida, levando Declaração de Im-
posto de Renda (IR) e informe de
rendimentos de 2018, documentos
pessoais (RG, CPF e Título de Elei-
tor) e comprovantes de endereço e
despesas do titular e dependentes.
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A Universidade de Passo Fun-
do (UPF) está com inscrições
abertas para cursos stricto sen-
su. O Programa de Pós-Gradua-
ção em Educação oferece vagas
e inscreve interessados para
mestrado e doutorado, até 20/5.

O programa tem três linhas
de pesquisa: Fundamentos da
Educação; Processos Educativos
e Linguagem; e Políticas Educa-
cionais. Além de ter alto concei-
to da Capes (5), tem como objeti-
vos a produção e difusão de co-

nhecimentos que esclareçam e
permitam a intervenção em pro-
blemas educacionais relevantes
para a sociedade; e a formação
de profissionais especialistas na
área da Educação. O processo
seletivo é para o preenchimento
de até 23 vagas, para o curso de
mestrado; e de até 14 vagas, pa-
ra o doutorado, ambos com iní-
cio previsto para 7 de agosto
deste ano. Inscrições pelo site
www.upf.br/ensino. Mais infor-
mações: www.upf.br/ppgedu.

‘Mais, com o mesmo
que a gente já gasta”,
foi a promessa feita
pelo novo dirigente
da Educação no país
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