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O concurso vestibular estabelece, por mérito, o direito à educação que ainda não pode ser 
estendido a todos. Como parte da temporada de caça às vagas neste ano, 51.213 alunos 
iniciam neste domingo a disputa por 3.320 vagas na Universidade Estadual de Campinas 
(Unicamp). A proporção candidato/vaga mostra que entrar é difícil, mas terminar o curso é um 
desafio ainda maior. A taxa de evasão pode chegar a mais de 70%, principalmente nas áreas 
de ciências. 
 
Vaga ociosa não é bom, mas especialistas avaliam que pior é ocupá-la com quem não 
apresenta certas condições básicas, como capacidade de freqüência às aulas, vocação e 
talento, motivação para o estudo e autonomia para tocar a vida de mais liberdade de 
estudante universitário. São aspectos que o vestibular não capta, embora se credite mais 
confiança a eles que à nota alta na seleção para indicar se o aluno vai ou não se formar. 
 
Para tentar casar o melhor possível candidato e carreira, reduzindo a evasão, a Universidade 
Federal de Pernambuco, inspirada em modelo da federal do Espírito Santo, faz um vestibular 
em três etapas desde 2005. A prática é dirigida por enquanto às áreas de Química, Matemática 
e Estatística. São cursos de baixa demanda e altíssima qualidade. O número reduzido de 
candidatos permite, do ponto de vista financeiro, envolvê-los na terceira fase seletiva. 
 
A primeira etapa tem prova idêntica à dos demais vestibulandos. A segunda, com redação e 
questões de português, elimina quem não atingir nota mínima de 2,5. Para a última são 
selecionados três vezes mais candidatos do que vagas, fase em que o vestibulando passa por 
uma formação pré-acadêmica de 180 horas de aulas. Chega-se aos aprovados. Os reprovados 
saem mais preparados depois de terem recebido um ensino dificilmente encontrado no ciclo 
médio: orientação de professores doutores, recursos tecnológicos, experimentos em 
laboratórios, acesso a conteúdos atualizados. A experiência coloca os que ficam no ponto de 
aprender: motivados e interessados em tirar o melhor proveito da vaga. Diminuem as chances 
de evasão. 
 
Ainda não há resultados definitivos da experiência, mas os disponíveis são emblemáticos, 
mostra o coordenador da seleção, professor Alfredo Simas, que atua junto ao Centro de 
Ciências Exatas e da Natureza da UFPE. Em Química, que oferece 20 vagas, uma disciplina 
dada no último período teve média de 15 alunos matriculados em 2008 e 2009 contra cinco 
em 2003 e 2004. Outra disciplina, que trata de mecânica quântica e é ministrada após o ciclo 
básico, era oferecida uma vez ao ano antes de 2005 com média de cinco alunos. Hoje, 
ministrada duas vezes ao ano, tem média de 14 alunos. O padrão se repete em outras 
disciplinas. 
 
O vestibular em três etapas da UFPE já foi comparado ao overbooking das empresas aéreas 
pela característica de ampliar o número de vagas no ciclo inicial dos cursos de modo a 
compensar a evasão. "Pode parecer assim, mas é diferente", explica Simas. A diferença é que 
para a empresa área importa o lugar ocupado e não quem o ocupa. Na federal, a estratégia 
eleva a chance de identificar talentos independentemente de sua formação anterior. A seleção, 
mais inclusiva, aumentou a aprovação de alunos egressos de escolas públicas. 
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