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MelhordaUnicamp
fezescolapública
Aos17anos,estudantepassouem
Engenhariaemquatro instituições

A
nota mais alta
no vestibular
da Universida-
de Estadual de
Campinas (Uni-

camp) está nas provas de
um garoto de 17 anos, que
fez o ensino médio numa
escola pública militar de

Campo Grande (Mato Grosso
do Sul), foi coronel-aluno da
turma por dois anos, não fre-
qüentou nenhum cursinho e
ainda não tem certeza de qual
graduação pretende seguir.
Depois de receber da própria
instituição a notícia do seu de-
sempenho, e contar repetidas

vezes sua rotina de estudo
e hábitos de vida a professo-
res e jornalistas, João Fran-
cisco Ferreira de Souza só
sabe que quer estudar no
Estado de São Paulo.
No momento, sua grande
angústia é o sonho de mui-
tos candidatos: ele passou
em todos os vestibulares
que prestou e agora tem 12
dias para decidir para qual
universidade irá. Além da
Unicamp, seu nome está na
lista de aprovados da USP,
da Unesp e da UFSCar. “Sei
que quero Engenharia, mas
não sei qual área. Então, em
cada universidade eu colo-
quei uma. Na USP foi Meca-
trônica; na Unicamp, Enge-
nharia Química; na UFS-
Car, Civil; e na Unesp, Enge-
nharia Mecânica.”
Por ser egresso da esco-
la militar, que é federal, na
Unicamp e na USP ele foi
beneficiado por uma pon-
tuação extra, resultado do
programa de inclusão das
instituições. Na Unicamp,
ainda recebeu mais um bô-
nus, por ser negro. Desse
modo, totalizou 759,57 pon-
tos – desses, apenas 40 vie-
ram do programa de inclu-
são social.
“Estou surpreso e feliz.
Sempre estudei bastante,
como hábito. Desde peque-
no, minha mãe me obrigava
a fazer a tarefa da escola
antes do jantar. E o colégio
militar tinha um método
mais rígido”, conta. “Eles
faziam listas dos melhores
do mês, que ganhavam prê-
mios. E iam somando uma
média, que colocava a gen-
te numa hierarquia. Por
dois anos eu fui o coronel-
aluno, que é o melhor da
classe.” ●
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MEC dará verba extra às universidades que reduzam evasão, criem ciclo básico e tenhammais cursos noturnos
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Ogoverno federal vai proporàs
universidades federais o repas-
se de recursos extras para mo-
dernização e gestão em troca
deprojetosquemelhoremapro-
dutividade das instituições. O
plano,queestásendofinalizado
evaiserapresentadojuntocom
asdemaismedidasdeeducação
no iníciodemarço,prevêqueas
instituiçõesaumentemonúme-
ro de alunos por professor – ou
seja, aumentem as turmas –,

criem mais cursos noturnos e
tomemmedidas para reduzir a
evasão em troca dos recursos,
que podem alcançar R$ 3,7 bi-
lhões em cinco anos.
Apropostaestásendoprepa-

rada peloMinistério da Educa-
çãoeumaprimeiraversão já foi
apresentadaaosreitoresdasfe-
derais. Mas, o próprio ministé-
rio já recolheuaproposta origi-
nal para fazer modificações. A
idéia geral, no entanto, perma-
necee équaseadeumcontrato
degestão.ComooMECnãopo-
de obrigar as instituições a to-

mar medidas para melhorar
suaprodutividade,devepropor
uma troca: mais recursos em
troca de ações.
Abrigadoministérioparafa-

zer com que as instituições au-
mentemos cursos noturnos e o
número de formandos e dimi-
nuam a proporção de alunos
por professor – hoje em torno
de 10, quando a média conside-
ra produtiva é de 16 – é antiga.
Está em todos os planos, acor-
dos e incentivos acertados pelo
MEC com a Associação Nacio-
nal dos Dirigentes das Institui-

ções Federais de Ensino Supe-
rior (Andifes) desde o governo
Fernando Henrique Cardoso.
Mas,mesmocomosesforçosfei-
to por algumas instituições, a
evoluçãonuncachegouaoqueo
MECgostaria.

APLICAÇÕES
A intenção agora é que as insti-
tuições apresentemseus proje-
tos de trabalho para alcançar
metas nessas áreas e oministé-
rio os financie comesses recur-
sosextras,quesairiamdoOrça-
mento da União e não afeta-

riam os repasses de verbas de
custeioparaasinstituições.Me-
tade dos recursos seria para
obras,ampliaçõesereformasfí-
sicasdas instituições, incluindo
a compra de equipamentos e
mobiliário.Orestante,paracon-
trataçãodeprofessorese técni-
cos – o que pode significar uma
despesa além dos cinco anos
previstos, já que as contrata-
ções precisam ser permanen-
tes.
Outrapartedoprojetoprevê

queas instituições criemumci-
clo básico, período logo após o

ingresso a universidade, quan-
doosestudantesfariamdiscipli-
nas gerais e não de um curso
específico. Só após esse perío-
do, os alunos fariam sua esco-
lha.Essaidéiasurgiunapropos-
ta de reforma universitária e
agora o ministério a reforça,
apostando que seja a melhor
maneira de reduzir a evasão
nos cursos públicos.
Hoje, segundo dados apre-

sentados pelo MEC, de 80 alu-
nos que começam o curso em
universidades federais, apenas
7 se formam. ●
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Ummal-entendidona leiturado
manualdocandidatosobreono-
vo programa de inclusão social
(Inclusp)levoudoisalunosapro-
vados na Fuvest a terem suas
matrículas rejeitadas pela Uni-
versidade de São Paulo (USP)
na segunda-feira. O problema
ocorreu porque, na inscrição,
eles declararam ter estudado
emescolapúblicanoensinomé-
dio,mas cursaramuma institui-
ção gratuita: o Liceu de Artes e
Ofícios, escola profissionalizan-
teadministradaporuma funda-
çãoda sociedade civil.
Aquestãoestavaprevistano

manual do candidato. No capí-
tulo sobre o regulamentodo In-

clusp – aplicado pela primeira
veznesta ediçãodovestibular –
consta:“Sãoconsideradasesco-
las públicas aquelas mantidas
pela administração municipal,
estadual ou federal. Bolsistas
de escolas particulares ou per-
tencentes a fundações, ainda
quegratuitas,nãopodembene-
ficiar-se doSistemadePontua-
çãoAcrescida”.
No entanto, na ficha de ins-

crição, quando foram respon-
deràperguntasobresefizeram
oensinomédionumaescolapú-
blica ou privada – resposta que
os colocaria no programa e fa-
riacomquerecebessemumbô-
nus de 3% na pontuação –, am-
bosmarcaram “pública”.
“Havia apenas duas opções

para fazer o X. Ou pública ou
privada.Nunca considerei o Li-
ceu privado, pois nunca foi pa-
go.Porisso,marqueicomoesco-
lapúblicanopreenchimentodo
formulário. Em vez de apenas
descontarem o bônus de 3% na
nota, cancelaramminhamatrí-
cula”, conta Roberto Provasi,
de23anos, aprovadoemFísica.
Ontem, ele entrou com um

requerimento pedindo revisão
do caso, alegando que teria no-
ta para ser aprovado sem o bô-
nus. “Não preciso do bônus.
Nãoachojustoperderminhava-
ga por isso”, disse.
OcasoéomesmodeAlexan-

dre Kimura Hoshina, de 21
anos, aprovado em 4º lugar em
SistemadeInformação.“Quan-
dofizoLiceu,háunscincoanos,
ele recebia subsídio do gover-
no.Entremarcarprivadaoupú-
blica, achei que a opçãocorreta
era pública. Mesmo sem os 3%,
eu passaria tranqüilamente.”

REVISÃO
A Pró-Reitoria de Graduação
daUSPafirmouquerecebeuon-
tem os pedidos de revisão dos
casos e ainda está analisando
em conjunto com um grupo da
Fuvest o que será feito.
Neste ano, com a criação do

Inclusp,auniversidadeaumen-
touem20%onúmerodeaprova-
dos em primeira chamada que
fizeram os três anos do ensino
médio em escolas públicas. Fo-
ram26%doscandidatosconvo-
cados – no ano passado, repre-
sentavam 21%. ●
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