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O mais velho candidato da Fuvest 2007
O pai de um aluno que tenta o vestibular pela primeira vez
Um professor da USP
O coordenador do maior vestibular do país
Nenhuma das anteriores

.

A certou quem respondeu a alter-
nativa D. O sotaque típico do in-
terior paulista — ele nasceu em

Descalvado, a 223 quilômetros da capital
— dá ritmo à fala tranqüila e bem articu-
lada do professor de matemática Roberto
Celso Fabrício Costa. Quem o vê con-
versando sem erguer a voz nem descon-
fia que se trata daquele que será respon-
sável por tirar o sono de 142 656 estu-
dantes na madrugada do próximo domin-
go (26). Atual consultor e coordenador
da Fundação Universitária para o Vesti-
bular (Fuvest), o maior e mais temido
vestibular do país. Costa também passa
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noites em claro por causa da prova. Dou-
tor em matemática pela universidade
francesa de Montpellier II, ele supervi-
siona a elaboração de cada uma das
questões da primeira e da segunda fase, a
impressão e a correção do exame que se-
leciona alunos para as 10482 vagas da
Universidade de São Paulo, da Faculda-
de de Ciências Médicas da Santa Casa
de São Paulo e da Academia de Polícia
Militar do Barro Branco.

"Às vezes ele me liga de madrugada
preocupado com a interpretação de uma
alternativa", conta a vice-diretora da Fu-
vest, Maria Thereza Fraga Rocco, '"Qua-

se sempre tem razão." Além de Costa,
só Maria Thereza conhece todo o con-
teúdo do caderno de perguntas. Da ela-
boração à correção das provas, o profes-
sor de matemática já participou de todas
as etapas da Fuvest. Quando trabalhava
para a extinta Mapofei, um dos exames
ancestrais da USP, ele elaborou as ques-
tões de matemática do primeiro vestibu-
lar, em 1977. "Passamos dois dias tran-
cados numa sala, mimeografando cada
prova", lembra. Costa foi diretor execu-
tivo da Fuvest por três mandatos conse-
cutivos, de 1997 a 2003. Como não po-
dia mais se reeleger, o conselho curador
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da fundação decidiu criar o cargo de
consultor só para ele.

Costa orgulha-se do processo à prova
de fraudes nos vestibulares de que par-
ticipou. "Não houve um único caso de
corrupção registrado até agora", con-
firma o historiador e professor da USP
Shozo Motoyama, que escreve os capí-
tulos finais de um livro sobre a história
do maior processo seletivo do Brasil.
Os coordenadores fazem de tudo para
não levantar suspeitas. Costa, por
exemplo, licenciou-se do trabalho
quando os filhos — um é arquiteto e o
outro, piloto de avião — prestaram Fu-

vest. "Nenhum dos dois passou", con-
ta, com um misto de alívio e tristeza.
"Fizeram faculdade particular, o que
me deixa mais tranqüilo." Aliás, ne-
nhum dos filhos dos três atuais direto-
res da Fuvest conseguiu entrar na USP.

Nos últimos tempos, o exame vem se
adaptando à evolução dos estudantes.
"Os candidatos estão mais preparados
hoje que há vinte anos, graças às infor-
mações da internet e aos cursinhos".
afirma. No dia 26, os alunos terão mais
dois motivos para arrancar os cabelos.
Das noventa questões da prova — até o
ano passado eram 100 —, nove serão

interdisciplinares. Ou seja, uma única
pergunta pode abordar conceitos de
duas ou mais matérias. E neste ano os
egressos de escolas públicas largam
com vantagem. Eles ganharão um bô-
nus de 3% nas notas da primeira e da
segunda fase. Desde 2002, o exame não
passava por tamanha reviravolta. Ape-
sar das mudanças, a recomendação de
Costa para quem quer se dar bem nas
provas que ele elabora continua sendo a
mesma: estudar, estudar e estudar, "Mas
sem perder os fins de semana nem dei-
xar a vida de lado por causa disso", diz.
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