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Enem de candidatos indiciados
por fraude é anulado pelo Inep
Maioria está matriculada em cursos de medicina e odontologia em universidades federais das regiões Norte e Nordeste
Foto: Quintela/Governo de Rondônia

Os resultados do Exame Nacional do Ensino
Médio (Enem) de 13 participantes indiciados por
crime de fraude na prova
foram anulados pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep),
que também encaminhará ofício ao Ministério da
Educação para que as instituições nas quais os participantes estão matriculados tomem as medidas
administrativas cabíveis.
Entre os indiciados, três
fizeram o Enem em 2015 e
mais dez participaram em
2016. Segundo o Inep, a
maioria está matriculada em
cursos de medicina e odontologia em universidades
federais das regiões Norte e
Nordeste do Brasil.
O indiciamento dos 13
beneficiados por fraude é
resultado da operação batizada como Jogo Limpo,
deflagrada pela Polícia Federal. Além da anulação
dos resultados das provas,
a Polícia Federal sugeriu ao
Inep o reforço dos procedimentos de segurança na administração dos cadernos
de provas.
A adoção de provas
identificadas com nome e
número de inscrição será
adotada no Enem 2017. O
Inep diz que adotará outras estratégias sugeridas
pela Polícia Federal, que
serão anunciadas no final
de setembro.

Moreira
iurimoreira.imprensa@gmail.com

Número de alunos beneficiados pelo programa que estão em salas de aulas apresentou aumento em junho e julho

Bolsa Família: frequência
de estudantes atinge 87,5%
A frequência escolar
dos estudantes beneficiários do Bolsa Família chegou
a 87,47% entre junho e julho, segundo dados do Sistema de Acompanhamento da
Frequência Escolar do Bolsa
Família (Sistema Presença),
que acompanha mais de
15,2 milhões de crianças e
adolescentes na faixa de 6 a
17 anos. É o segundo maior
percentual desde que a frequência escolar começou a
ser acompanhada, em 2007
- o maior índice foi registrado em junho e julho de 2014,
quando chegou a 88,61%.

Os estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio Grande do
Sul, Paraná, Tocantins, Santa
Catarina e Rondônia tiveram
percentuais ainda maiores
que a média nacional neste
bimestre, com mais de 90%.
Entre as capitais, Porto Alegre, Teresina, Palmas
e São Paulo apresentaram
melhor média de informação da frequência escolar,
acima de 97%. O MEC vai
repassar todas essas informações ao Ministério do
Desenvolvimento
Social
(MDS), gestor do Programa Bolsa Família. O diretor

de políticas de educação
em direitos humanos e cidadania da Secretaria de
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e
Inclusão (Secadi) do MEC,
Daniel Ximenes, afirma
que o percentual de quase
90% de frequência escolar
entre os estudantes acompanhados é resultado do
trabalho de aproximação
da pasta com os gestores
e profissionais da educação. “Quando assumimos (o
MEC), o resultado estava em
torno de 84%”, relata.

Pedido de travesti ou transexual para uso
do nome social no Enade vai até sexta
Opção destinada a
participantes travestis ou
transexuais, a solicitação
para o uso do nome social
no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes
(Enade) vai até a próxima
sexta-feira (15).
São necessários documentos como fotografia
atual, individual, colorida, com fundo branco, da
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cabeça e do tronco, sendo
que a cabeça deverá estar
descoberta; cópia digitalizada de um dos documentos de identificação oficial
com foto; e cópia assinada
e digitalizada do formulário de solicitação de atendimento pelo nome social
que está à disposição na
página do participante.
O envio deve ser feito em

formato PDF, PNG ou JPG,
no tamanho máximo de 2
MB. As oportunidades de
atendimentos específicos
fazem parte da política de
inclusão social do Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep), que
contempla, além do atendimento por nome social,
atendimento específico e

atendimento especializado em suas avaliações e
exames.
O Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes é obrigatório para os
cursos de graduação. No
histórico escolar do estudante ficará registrada a
situação de regularidade
em relação à obrigação de
participação.

JP oferece XII Festival
do Japão no sábado

A Associação Cultural Brasil Japão da Paraíba
(ACBJ-PB) em parceria com
a Universidade Federal da Paraíba (UFPB) realizam o “XII
Festival do Japão”. O evento
acontece no sábado (16) e
domingo (17), no horário das
8h30 às 21h30, na Usina Cultural Energisa, com exposições, palestras e oficinas das
artes musicais, visuais, estéticas, marciais e culinárias.
A cerimônia de abertura
terá a apresentação do Taikô
Tatakinan, a mostra musical da Associação Brasileira
de Música Clássica Japonesa
(ABMCJ) com Coral Hatsuhinode, Jampakoto e Engenho
Imaginário. O festival tem
como objetivo cultivar e promover a cultura japonesa
entre os paraibanos, onde
crianças, jovens e adultos po-

dem desfrutar de oficinas,
palestras, filmes, exposições, músicas, danças, jogos
e gastronomia, vivenciando
e compartilhando experiências. Participam do festival
os músicos Miriam e Shigeo
Saito, professores de koto
(cítara) e shakuhachi(flauta)
– ela fundadora da Miwa Seigensha do Brasil (corrente
Ikuta-ryû) e ele do Grêmio
Shinzan-kai da corrente
Tozan-ryû – de São Paulo,
que representam a continuidade do casal Miwa e Juzan
Miyoshi, pioneiros da música
clássica japonesa no Brasil,
na década de 30.
O casal Saito veio em
2004, trazendo integrantes
de suas escolas para a primeira apresentação de música
tradicional japonesa na capital paraibana.

SAP Fórum Brasil
O SAP Fórum Brasil começou nessa terça-feira, no Expo
Center Transamérica, em São Paulo, revelando o futuro das
inovações que já faz parte do nosso dia a dia. Com objetivo de
mostrar como as novas tecnologias, como Big Data, Machine
Learning, Internet das Coisas, Blockchain e Inteligência
Artificial estão alavancando a inovação, a reinvenção e a
transformação de negócios em grandes, médias e pequenas
empresas -, diversos nomes do mercado, clientes e os
principais executivos locais e globais da companhia estão
apresentando cases em mais de 400 sessões de conteúdo.
Entre as aplicações possíveis, gerenciamento de perfomance
de atletas, otimização de processos na produção agrícola,
soluções para gerenciamento de folha de pagamento de
governos e municípios e melhoria no funcionamento de uma
UTI hospitalar, entre outros, demonstram a quantidade
de aplicações possíveis com a integração dos protocolos
de comunicação. O evento vai até amanhã, com cobertura
completa na próxima coluna.

Resource
Empresa brasileira de serviços de TI e Integração
Digital, a Resource divulgou durante o SAP Fórum Brasil
o RH Bahia, um projeto que automatizou em mais de
90% os processos de Recursos Humanos nas empresas
públicas e sociedades de economia mista do Governo do
Estado da Bahia, representando uma economia de R$
4,5 milhões. A empresa está implementando o módulo
HCM (Human Capital Management) da SAP em parceria
com a Companhia de Processamento de Dados do Estado
(PRODEB). Para a administração pública, a solução vai
facilitar o acompanhamento da vida funcional do servidor
em relação a admissões, promoções, capacitação e processo
de aposentadoria – que será encurtado dos atuais 90 para
15 dias. Além disso, a novidade possibilitará a diminuição de
eventuais divergências de recebimento de pagamentos.
Latin Code Week
Com a presença
do vice-prefeito de São
Paulo, Bruno Covas, e
da presidente da SAP,
Cristina Palmaka, foi
anunciada a realização,
em parceria, do Latin
Code Week, uma das
iniciativas do Programa
Profissão Cidadão da Prefeitura do município paulista. O
Latin Code Week é focado em tecnologia e linguagens de
programação para capacitação de jovens de 16 a 25 anos e vai
atender 400 estudantes.

Protótipos
A Accenture exibiu em seu estande mais de 10
protótipos e demos dedicadas aos mais variados segmentos,
com a aplicação de tecnologias como Inteligência Artificial,
robotização e realidade aumentada. Entre eles, o Coffee
Maker + Bionic Bartender oferece café e drinks customizados
feitos por robôs e podem ser acionados por meio de comandos
de voz e/ou pulseiras com sensores (wristbands).
Sky.One
A empresa especializada no desenvolvimento de
plataformas que facilitam a migração e o uso de soluções
na nuvem da Amazon Web Services (AWS), apresentou o
Auto.Sky Business One, que permite a pequenas e médias
empresas rodarem na nuvem o sistema de gestão (ERP) da
SAP. A empresa é a única da América Latina credenciada
para gerenciar nuvem AWS e projetos SAP.
Corporativo
Dados da E-Consulting apontam que as transações
digitais entre empresas (B2B) devem movimentar R$
1.81 trilhão ainda em 2017, número 4,68% maior do que
o movimentado em 2016. O estudo mede a previsão dos
volumes transacionados digitalmente nas empresas tanto
em marketplaces abertos quanto em transações realizadas
em sistemas integrados entre as companhias e seus
fornecedores. De acordo com a pesquisa, os segmentos mais
compradores serão: bens de consumo (11,4%), governo
e agências públicas (10,2%), varejo (10,7%), química e
petroquímica (9,6%) e telecomunicações, TI e internet,
entretenimento e mídia (8,8%).

