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Faculdade de Medicina 
da Unesp Botucatu abre 
inscrições para o curso via 
internet que vai capacitar 
profi ssionais da área; há 
10 mil vagas

Faculdade de Medicina da Uni-
versidade Estadual Paulista 
(Unesp) de Botucatu, em parce-
ria com a Fundação para o De -
sen  volvimento Médico e Hos-
pitalar (Famesp), oferece 10 mil 
vagas em curso de capacitação a 
profissionais vinculados a comu-
nidades terapêuticas de assis-
tência a dependentes de drogas. 
A promoção é da Secretaria Na -
cional de Políticas sobre Drogas 
(Senad) e destina-se a entidades 
de todo o País.

Podem se inscrever, até 8 de 
março, cinco profissionais (gesto-
res, líderes, terapeutas e voluntá-
rios) por comunidade terapêutica, 
pelo site www.capacitact.senad.
gov.br. As aulas serão transmitidas 
via internet, por meio da plataforma 
Moodle, com apoio do Núcleo de 
Educação a Distância e Tecnologias 
de Informação em Saúde da Facul-
dade de Medicina. Pelo correio, 
serão distribuídos kits compostos 
por apostilas e videoaulas. 

Os alunos poderão obter even-
tuais esclarecimentos com a ajuda 
dos tutores da equipe. Serão sele-
cionados 200 ao todo, que resol-
verão as dúvidas no próprio site do 
curso, por e-mail, ou por telefone. 

Treinar para cuidar de dependentesGrupo vai combater
o crime organizado

Decreto estadual, publicado na sema-
na passada no Diário Oficial do Estado 
(DOE), criou o grupo que coordenará a 
Agência de Atuação Integrada – entida-
de que reunirá as polícias e órgãos esta-
duais e federais em ações de investiga-
ção e inteligência no combate ao crime 
organi zado. Além de coordenar a agência, o 
grupo responderá pela execução do Acordo 
de Cooperação Técnica firmado entre o 
Governo do Estado e a União em novembro 
e pelo planejamento das ações integradas. 

Pelo decreto, o grupo gestor será com-
posto por integrantes das Polícias Militar, 
Civil, Federal e Rodoviária Federal. O Mi -
nistério Público do Estado e a Secre taria 
de Administração Penitenciária terão, 
também, cada um, um membro no grupo. 
A Agência de Atuação Integrada será for-
mal e fisicamente instalada nas depen-
dências da sede da Secretaria de Estado 
da Segurança Pública, em ambiente pre-
parado para o planejamento e desenvol-
vimento de ações conjuntas voltadas à 
repressão do crime organizado no Estado 
de São Paulo.

Inscrições abertas
para jovens e adultos

As inscrições para o Exame Nacional 
para Certificação de Competências de 
Jovens e Adultos (Encceja) foram pror-
rogadas até sexta-feira, 22. Podem se ins-
crever jovens (acima de 15 anos) e adul-
tos que desejam concluir o ensino funda-
mental. As inscrições podem ser feitas no 
link http://sistemasencceja3.inep.gov.
br/inscricaoEncceja/. As provas serão 
aplicadas no dia 14 de abril. Consistem 
em avaliação para aferição de competên-
cias e saberes de jovens e adultos, inclusi-
ve pessoas privadas de liberdade. A ava-
liação é realizada pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais em 
parceria com a Secretaria da Educação.

30 mil vagas
de inglês on-line

A Secretaria da Educação oferecerá 
60 mil vagas para o curso de inglês on-
line, metade neste primeiro semestre e as 
outras 30 mil, no segundo. Voltado a aluno 
do ensino médio regular e da Educação 
de Jovens e Adultos de escolas estaduais, 
o curso abre inscrição até 11 de março e 
o cadastro está no site www.educacao.
sp.gov.br/projetos/evesp. 

Neste endereço há mais informações e 
o regulamento completo. Com jornada de 
80 horas, o curso é dividido em oito módu-
los com dez horas cada. As aulas a distância 
começam em 27 de março e vão até 31 de 
julho. A lista de selecionados poderá ser 
consultada a partir das 18 horas de 12 de 
março, no portal www.educacao.sp.gov.br. 

Campanha incentiva
uso de fone de ouvido 

Para propiciar mais conforto duran-
te as viagens nas linhas de ônibus inter-
municipais, a EMTU faz a campanha 
Use Fones de Ouvido. Cinco mil cartazes 
foram afixados no interior dos coletivos 
que operam nas Regiões Metropolitanas 
de São Paulo, Campinas e Baixada San-
tista. A ação se fundamenta em sugestão 
de passageiros e de operadoras de ôni-
bus e tem como objetivo conscientizar 
os usuários sobre a necessidade do uso 
deste acessório no transporte público 
para diminuir a poluição sonora.

Foram selecionadas 150 pessoas para 
a função. São médicos, enfermeiros, psicó-
logos, assistentes sociais, terapeutas ocu-
pacionais e farmacêuticos, entre outros 
profissionais de saúde. Todos passarão 
por treinamento e receberão suporte de 
especialistas da Unesp, coordenados por 
professores da instituição.

Recursos – A Faculdade de 
Medicina foi escolhida pelo Governo fede-
ral para se tornar centro nacional de 
capacitação de comunidades terapêuti-
cas. Inicialmente, o curso seria ofereci-
do a 5 mil profissionais e, para tanto, a 
Senad destinou R$ 2,7 milhões. No entan-
to, como o número de vagas foi ampliado 
para 10 mil, o valor deverá ser corrigido 
para R$ 4,6 milhões.

Estima-se que o Brasil tenha aproxi-
madamente 3 mil comunidades terapêuti-
cas de assistência a dependentes de álcool 
e drogas. Atualmente, faltam hospitais e 

ambulatórios suficientes especializados 
nesse tipo de atendimento.

Segundo a coordenadora do proje-
to, a professora Florence Kerr-Corrêa, do 
Departamento de Neurologia, Psicologia e 
Psiquiatria da Fauldade, as comunidades 
terapêuticas que tiverem seus representan-
tes capacitados poderão receber recursos 
financeiros. “Essas entidades, que focam 
o tratamento tanto individual como em 
grupo, serão vistoriadas e, se aprovadas, 
poderão receber verba do Governo federal 
para aprimorar sua estrutura”, explica.

Durante a realização do curso, serão 
desenvolvidas duas pesquisas para avaliar 
a adesão das comunidades terapêuticas, 
suas dificuldades e a aplicabilidade do 
conteúdo transmitido, além da mudança 
de atitudes e expectativas dos profissionais 
depois do treinamento.

Da Agência Imprensa Oficial e Assessoria de 

Imprensa da FM de Botucatu

Abertas inscrições para curso de chinês
Quem quiser aprender a língua chinesa 

na capital tem até o dia 8 de março para se 
matricular no Instituto Confúcio. A inscrição 
pode ser feita pela internet ou por telefone. 
O curso completo tem duração de quatro 
anos e meio e é dividido em nove módulos 
de três níveis (básico, intermediário e avan-
çado) com 50 horas semestrais cada.

As aulas são ministradas na sede do 
Instituto Confúcio, câmpus da Universi-
dade Estadual Paulista (Unesp), Rua Dom 
Luís Lasanha, 400, esquina com a Avenida 
Nazaré, Ipiranga, na zona sul. Os módulos 
são oferecidos em diversas horários, inclu-
sive aos sábados. A primeira turma come-
çará no dia 25 e o site do instituto informa 
a relação completa de atividades, incluindo 
os nomes dos docentes. 

A proposta do curso é capacitar para 
a conversação, privilegiando aspectos prá-
ticos do cotidiano. Entretanto, a formação 
também habilita o estudante para leitura e 
escrita. O material didático é aprovado pelo 
Ministério da Educação da China e, desde 
o início das atividades, o aluno aprende a 
falar, ler e a desenhar ideogramas. 

O curso tem três horas de aulas sema-
nais e a mensalidade é de R$ 120. Em cada 
turma, 10% das vagas são oferecidas gra-
tuitamente para alunos de escolas públicas 
com idade entre 12 e 17 anos.

O Instituto Confúcio – A instala-
ção do Instituto Confúcio na Universidade 
Estadual Paulista (Unesp) resultou de con-
vênio assinado em novembro de 2008. 
Envolve a universidade pública paulista 

com o governo da República Popular da 
China, por meio da Universidade de Hubei. 
A parceria com a Unesp é parte de uma rede 
internacional de 322 Institutos Confúcio 
instalados em 95 países. Em todos, a mis-
são é ensinar e promover a língua e a cul-
tura chinesa. No Brasil, a entidade também 
é o órgão autorizado pelo governo chinês a 
aplicar testes de conhecimento de língua 
chinesa em adultos (HSK), crianças e ado-
lescentes (YCT).

 No litoral e interior – Além da 
capital, o Instituto Confúcio ministra o curso 
de idiomas em Araraquara, Assis, Barueri, 
Botucatu, Guaratinguetá, Jaboticabal, 
Jacareí, Marília, Presidente Prudente, São 
José do Rio Preto, São José dos Campos, São 
Vicente e Santos. Também mantém convê-

nios com outras universidades, prefeituras e 
instituições sediadas no Estado.

O instituto iniciou as atividades de 
ensino no primeiro semestre de 2009 e 
hoje atende mais de 1,3 mil alunos. Desses, 
575 são universitários da própria Unesp, 
437 pessoas da comunidade e 301 alunos 
do ensino básico e fundamental de escolas 
públicas paulistas. 

Rogério Mascia Silveira

Da Agência Imprensa Oficial

SERVIÇO
Inscrição e informações, no site 
www.institutoconfucio.com.br, e-mail 
info@institutoconfucio.unesp.br ou 
pelo telefone (11) 2066-5950

A

Profa Florence, coordenadora do curso: verba para comunidades terapêuticas capacitadas

Aulas ocorrem na sede do Instituto Confúcio, no bairro do Ipiranga, capital

EL
IE

TE
 S

O
A

RE
S/

FM
B/

U
N

ES
P

IN
ST

IT
U

TO
 C

O
N

FÚ
C

IO


