
Matemática da USP quer adiar mudanças do próximo vestibular 
 
Instituto de Matemática e Estatística protocolou recurso para que o Conselho de Graduação 
volte a debater o tema  
 
Argumento principal é que o tempo é curto -as regras valem já para o vestibular de 2010; 
assunto merece ser mais debatido, diz o IME  
 
O IME (Instituto de Matemática e Estatística da USP) quer adiar a implantação das mudanças 
no vestibular da universidade, anunciadas no mês passado e válidas para a próxima seleção.  
 
O órgão protocolou ontem um recurso para que o Conselho de Graduação volte a debater o 
tema. O argumento principal é que o tempo é curto para aplicar as novas regras já no 
vestibular do final deste ano. Pelas novas definições, a primeira fase passa a ser somente 
eliminatória, sem contar pontos no resultado final do processo -como hoje. Outra modificação 
foi incluir todas as disciplinas na segunda fase -e não só as relacionadas ao curso escolhido.  
 
A terceira fase passará a ter três dias, de peso igual; anteriormente, eram até quatro. No 
primeiro dia, haverá redação e dez questões discursivas de português. No segundo, 20 
perguntas de biologia, química, física, matemática, história, geografia e inglês. Já o último dia 
contará com 12 questões de até três disciplinas escolhidas pelas unidades -que têm até este 
mês para selecionar as matérias. "É uma proposta muito drástica para um curto período de 
adaptação", disse o professor Sérgio Oliva, integrante da congregação do IME, o órgão 
máximo do instituto.  
 
As mudanças, diz, ainda estão sendo regulamentadas -quando o ideal é que isso estivesse 
definido antes, sustenta. Há questões formais: a aprovação pelo Conselho de Graduação, em 
16 de abril, não incluiu os apontamentos do IME-o que contraria o regimento do Conselho 
Universitário. Oliva defende ainda um debate maior -com colégios, por exemplo, que, a 
depender das mudanças, terão de alterar currículos para preparar os alunos para conteúdos 
específicos hoje não incluídos no vestibular.  
 
O IME espera que o recurso seja apreciado na próxima reunião do conselho, amanhã. A USP 
informou que a pró-reitora de graduação, Selma Pimenta, ainda não analisou o recurso do 
IME. Ela preside o Conselho de Graduação.  
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 6 maio 2009, Cotidiano, p. C6. 


