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A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a Universidade Estadual Paulista (Unesp) 
anunciaram, nesta quinta-feira, a adoção da lei estadual 12.782/2007, que prevê redução no 
pagamento da taxa do vestibular para candidatos de escolas públicas e privadas que 
comprovem estar desempregados ou que tenham renda inferior a dois salários mínimos. Nas 
duas instituições, o desconto será de 50% – a taxa passa de R$ 105 para R$ 52,50.  
 
A Universidade de São Paulo (USP) havia anunciado na segunda-feira que seguiria a lei, 
oferecendo redução de 75%. O texto da norma, de autoria do deputado estadual Vinícius 
Camarinha (PSB), diz que "o percentual de redução deverá constar expressamente no edital de 
abertura do concurso”. Se o edital for omisso, o percentual passa a ser de 75%.  
 
Devido à mudança, a Unicamp adiou o início do período de inscrição para 1º de setembro – a 
abertura estava marcada para esta quinta-feira. A Comvest, que organiza o vestibular da 
Unicamp, estima que 3.000 pessoas peçam a redução de 50%.  
 
"A taxa de R$ 105 pode ser uma barreira para muitos alunos carentes”, afirmou o reitor da 
Unicamp, José Tadeu Jorge. "Essa mudança vai ajudar muita gente.” Nas faculdades de 
tecnologia (Fatecs), o benefício previsto na lei é oferecido desde o último vestibular, realizado 
em junho – a inscrição caiu de R$ 70 para R$ 35 para os beneficiados. A redução continuará, 
mas a taxa do próximo vestibular não foi divulgada.  
 
Rede Pública 
 
Além do desconto previsto na lei, a Unesp ainda recebe, na inscrição (de 22 de setembro a 10 
de outubro), pedidos de redução de 76% na taxa feitos por alunos do ensino médio da rede 
estadual e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).  
 
Cerca de 385 mil estudantes devem pedir o desconto, que é resultado de uma parceria da 
Vunesp, organizadora do vestibular, e da Secretaria de Estado da Educação.  
 
Segundo Benedito Antunes, diretor-presidente da Vunesp, a medida é a "universalização de 
um benefício”, já que, antes, só os dois melhores alunos de cada classe da rede estadual 
ganhavam isenção total.  
 
A USP também oferece isenção total. As exigências são que o interessado tenha cursado ou 
esteja cursando o ensino médio em qualquer escola pública do Brasil e more no Estado de São 
Paulo. Além disso, o candidato deve ter renda familiar per capita de até R$ 498. A data para 
pedir o benefício foi prorrogada até o dia 17. A Unicamp informou que beneficiará 5.726 
candidatos com isenção total.  
 
 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 15, 16 e 17 ago. 2008. Primeiro 
Caderno, p. A-17. 
 
 
 
 
 


