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número de formandos em cursos que 
preparam professores para lecionar Físi-
ca e Matemática nas escolas básicas caiu 
no ano passado, segundo o Ministério 

da Educação. Junto com Química, elas estão entre 
as matérias que possuem maiores déficits de do-
centes nos colégios fundamentais e médios do país, 
principalmente nos públicos. O panorama faz com 

que o próprio governo reconheça que os cursos de 
formação de professores deveriam crescer. As três 
áreas expandiam fortemente até 2010, mas no ano 
passado houve recuo de 8% nos formandos em Fí-
sica e de 6% em Matemática. Em 2011, foram for-
mados 14 mil universitários para a docência nessas 
disciplinas. As informações estão presentes no de-
talhamento do Censo da Educação Superior 2011.

O

EXTRAPAUTA
CENSO

Déficit de professores Inglês de baixa qualidade
Os brasileiros apresentam um dos piores de-

sempenhos ao se comunicarem em inglês, revela 
a pesquisa EF English Proficiency Index (EF 
EPI) de 2012. O país está na 46ª posição em 
um ranking de 54 países. Cerca de 1,7 milhão 
de pessoas foram testadas, 130 mil das quais no 
Brasil. A América Latina tem um desempenho 
baixo e o Brasil fica atrás de Argentina, Uruguai, 
Peru, Costa Rica, México, Chile, Venezuela, El 
Salvador e Equador. A cidade brasileira com 
melhor pontuação é o Rio de Janeiro, seguida 
por São Paulo, Brasília e Belo Horizonte. Se-
gundo o levantamento, essas cidades têm “baixa 
proficiência”, enquanto o Brasil como um todo 
tem “muito baixa proficiência”. 

PESQUISA

JORNALISMO
EC recebe Prêmio Amrigs

O Jornal Extra Classe foi contemplado com 
o terceiro lugar na categoria Jornalismo Impresso 
do 2º Prêmio Amrigs de Jornalismo – Troféu Mo-
acyr Scliar, com a reportagem Câncer: meio milhão 
de novos diagnósticos por ano, de Clarinha Glock, 
publicada na edição de dezembro de 2011. Esse é 
o 26º prêmio de jornalismo concedido ao EC em 
17 anos de circulação.  A cerimônia de premiação 
foi realizada na noite de 17 de outubro, na sede 
da Amrigs. O primeiro lugar na categoria Jornal 
ficou com Kamila Almeida (ZH), pela matéria Os 
benefícios de ser feliz; e, o segundo lugar, com Paulo 
Roberto Tavares (Correio do Povo), pelo Guia es-
pecial Dia do Médico. Na categoria Rádio foi con-
templada Transplante é vida, de Eduardo Matos 
(Gaúcha). Em TV, foram premiadas Pesadelo da 
Saúde, de Daniela Poli e equipe (RBS), Máfia dos 
Medicamentos, de Giovani Grizotti (RBS/Globo), 
e Carteirinha do paciente bariátrico, de Priscila Ca-
sagrande (Record).
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Clarinha Glock (E) recebeu distinção por reportagem sobre 
câncer de mama

Mais de 200 emendas
Sem esperar por nova prorrogação do calen-

dário de tramitação, já cogitada por integrantes 
da comissão especial que examina a matéria, os 
senadores aceleraram a apresentação de emendas 
ao projeto do Código Penal (PLS 236/2012). O 
texto acumulava, até o meio da tarde desta se-
gunda-feira, 29 de outubro, nada menos que 214 
emendas, que continuavam chegando. Vinte se-
nadores assinaram emendas para modificar tre-
chos do projeto, que trata de temas como aborto e 
da legalização das drogas. As sugestões alcançam 
também pontos polêmicos, como crimes contra o 
patrimônio, os delitos praticados por índigenas e 
os que atentam contra os animais.
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