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Uma emcada quatro carrei-
rasoferecidaspelaUniversi-
dade de São Paulo (USP) no
exame deste ano da Fuvest
temmenosdecincocandida-
tos por vaga. São 30 das 104
carreiras de graduação da
instituição (28,8%) com bai-
xa concorrência. A primeira
fase será no domingo.

A maioria desse grupo é
de cursos de licenciatura,
queformamprofessores–in-
cluindo as duas carreiras de
Pedagogia oferecidas pela
USP.O número de carreiras
com baixa procura neste
ano, divulgado ontem pela
coordenação da Fuvest, é
50%maiordoquenoanopas-
sado,quandosó20delastive-
rammenosdecincocandida-
tos por vaga.

O aumento de carreiras
combaixaprocuraémaissig-
nificativosecomparadocom
oiníciodadécada.NaFuvest
de 2002, cinco carreiras ti-
nham até cinco estudantes
paracadavagaoferecida.No
vestibular de 2003, esse nú-
mero foi para nove e, no ano
seguinte, ficou em oito.

Para 2010, a USP oferece
10.607 vagas. Inscreveram-
se128.155estudantes.Nosúl-
timos anos, o número de ins-
critos na Fuvest caiu de 170
mil, recorde histórico de
2006, para os 128 mil na Fu-
vestde2010.Umadasrazões
usadas para explicar essa
queda é o ProgramaUniver-
sidadeparaTodos (ProUni),
do governo federal, que ofe-
rece vagas gratuitas a estu-
dantesdebaixarendaemuni-
versidades particulares.

De acordo com a diretora
executiva da Fuvest, Maria
TherezaFragaRocco, aque-
dadonúmerode inscritosna

Fuvestnosúltimosanosteveim-
pacto maior nas carreiras me-
nos concorridasdoquenas tra-
dicionais,comoMedicina,Direi-
to e engenharias. “Isso não se
explicasópeloProUni.Háhisto-
ricamentecarreirasmenospro-
curadas”,afirma.“Nãotenhoto-
das as explicações, tenho hipó-

teses.Peladificuldadedemobi-
lidade urbana, o estudante po-
de achar mais fácil fazer facul-
dade perto da residência e do
trabalho.”

Alguns dos cursos menos
procurados estão na USP Les-
te, umbraço daCidadeUniver-
sitária criadohá seis anospara,

entre outros objetivos, atender
à população da região mais po-
pulosadacapital. “Não sei se as
pessoas conhecem o que é uma
universidadeenãoseiseconhe-
cem bem a USP. Será que todo
mundosabeoquesãooscursos
daUSPLeste?”

Maria Thereza avalia que a
falta de atratividade para virar
professor pode ter contribuído
paraabaixaprocuradePedago-
giaedoscursosde licenciatura.
“Tenho a impressão de que as
pessoas não estão querendo
muito ser professores no mo-
mento, porque as condições de
trabalho não são as mais ade-
quadas”, afirma.

Para a diretora da Faculda-
de de Educação, Sonia Penin,
um processo de autoexclusão
dos alunos da rede pública con-
tribui para aumentar as carrei-
ras com baixa procura na uni-
versidade. “Há várias explica-
ções. Houve uma expansão dos
cursos e um aumento de vagas
na universidade”, afirma.

Assessora da Pró-Reitoria
deGraduação,MariaAméliade
Campos Oliveira lista a busca
por uma inserção rápida no
mercadodetrabalhoeumapos-
sível falta de compreensão das
propostas dos cursos da USP
Leste como duas das explica-
çõesparao fenômeno. “Háuma
clarabusca,porpartedesseses-
tudantes, por cursos com em-
pregabilidade mais imediata e
promissora. A USP, entretan-
to, como uma universidade de
ponta, ousa propor e manter
cursos que não têm um apelo
mercadológico imediato.”

LOCAIS
A Fuvest divulgou em seu site
(www.fuvest.br)os 112 locaisde
provas da primeira fase. Ape-
nas três deles se localizam fora
doEstado deSãoPaulo: umem
Brasília,outroemCuritibaeou-
tro emBeloHorizonte. ●

DISPUTANAUSP

FONTE: FUVEST

Depoisdeadiamento,2,4milhõesde
alunosfazemhojeprovasdoSaresp

Neste ano, 1/4 das carreiras temmenos de 5 candidatos por vaga, um
recorde. Cursos de licenciaturas e da USP Leste estão na lista

Cursos comaté cinco concorrentes por vaga

Karina Toledo

As provas do Saresp come-
çam hoje para cerca de 2,4
milhões de alunos de escolas
estaduais,municipaiseparti-
culares do Estado. O exame
deveria ter sido realizado na
semanapassada,masproble-
mas logísticos impediram
que as provas fossem enca-
dernadasedistribuídasàses-
colas a tempo.

“Estamos acompanhan-
do de perto a distribuição do
material e, desta vez, com
certeza, amanhã (hoje) esta-
rátodomundofazendooexa-

me”, garanteValériaSouza, da
Coordenadoria de Estudos e
NormasPedagógicasdaSecre-
taria de Estado daEducação.

OSarespvaiatéaquinta-fei-
raparaestudantesdas2ª,4ª,6ª
e8ª sériesdoensino fundamen-
tal e 3ª série do médio. A atual
edição foi reformuladaparaau-
mentar a segurança e incluir
um número maior de estudan-
tes.Alémdasescolasestaduais,
nesteano,296escolasparticula-
res devem fazer a prova. Ou-
tros600milalunosderedesmu-
nicipais de 535municípios pau-
listas tambémparticiparão.

“A avaliação é importante

por fornecer um diagnóstico
preciso da qualidade da educa-
ção em nossa rede, orientando
as políticas educacionais a lon-
go prazo”, afirmaValéria.

Também é com base nos re-
sultados do Saresp que se for-
ma o Índice deDesenvolvimen-
to da Educação de São Paulo
(Idesp),queagoravaleparacal-
cularobônussalarialdeprofes-
soresefuncionáriosdarede.Ca-
daescolatemoseuíndiceeuma
meta a cumprir. Quanto mais
perto da meta a escola conse-
guir chegar,maior o bônus.

Serão avaliadas as discipli-
nas de língua portuguesa (in-

cluindo redação), matemática,
história e geografia. Mas so-
mente as notas de Português e
Matemática são consideradas
na composição do Idesp.

PROVA SÃO PAULO
A mudança na data do Saresp
fezoexamecoincidircomaPro-
va São Paulo, que será realiza-
da entre hoje e amanhã por 335
milalunosdaredemunicipalde
ensino. “Não há conflito na da-
ta, pois como a rede municipal
de São Paulo já realiza sua pró-
pria avaliação, nãoparticipado
Saresp”, explica Valéria.

AProva São Paulo avalia to-
dos os alunos das 2ª, 4ª, 6ª e 8ª
séries do ensino fundamental.
Os estudantes das demais sé-
ries serão avaliados por amos-
tragem. O exame é composto
por testes de múltipla escolha
dePortuguês eMatemática. ●

ExamedaFuvestestá
menosconcorrido

VISUAL CENTRO

11 3235-2000
www.visualturismo.com.br

AGAXTUR JARDIM EUROPA

11 3067-0900
www.agaxtur.com.br

AMERICANAS.COM

4003-4313
viagens.americanas.com.br

CHANNEL TOUR REPÚBLICA

11 3237-3088
www.channeltour.com.br

LUXTRAVEL CENTRO

11 3017-5656
www.luxtravel.com.br

NASCIMENTO CENTRO

11 3156-9944
www.nascimento.com.br

SUBMARINO VIAGENS

4003-9888
www.submarinoviagens.com.br

Promoção IBERO VEM AÍ, 5 cabines internas GARANTIDAS por cruzeiro nas categorias anunciadas, a partir de 30/07/2009, NÃO inclui taxas portuárias, de serviço e de assistência ao viajante, NÃO válida para grupos e Travessias, NÃO cumulativa a quaisquer outras promoções, e sujeita à disponibilidade de cabines nas categorias anunciadas. Preços em Reais, 
referente apenas ao valor de parte marítima, calculados ao câmbio de R$ 1,78 de 13/11, sujeitos à cotação do dólar norte americano na data do pagamento e à confi rmação de disponibilidade de cabines nas categorias anunciadas e tarifas. *10x R$ 72,89 ou US$ 409,50 por pessoa, na categoria e câmbio indicado em cruzeiros com disponibilidade na data da compra.

Para verifi car cruzeiros ainda em promoções, consulte nosso site: www.iberovemai.com.br Descontos e promoções: devem ser solicitados exclusivamente no ato da reserva e estão sujeitos a alteração sem prévio aviso.  PromoIBERO: exclusivo para reservas antecipadas. A oferta da tarifa PromoIBERO é limitada. Condição não cumulativa a outras.
Quando não mais disponível a Tarifa PromoIBERO, consulte a TarifaLIGHT: disponibilidades de cabines e tarifas sujeitas a alteração sem prévio aviso. Consulte as condições específi cas no folheto 2009/2010. Crédito sujeito à análise e aprovação pelo Banco FIBRA. Taxas portuárias, de serviços e assistência ao viajante, não inclusas nas promoções.

**AéreoFÁCIL: exclusivo para embarque/desembarque no Rio, Grand Voyager/ Grand Mistral, voando GOL, em classe econômica, S. Paulo (Congonhas)/Rio (Santos Dumont)/S. Paulo (Congonhas) a partir de (ida e volta): R$416 + R$ 35,04 taxa de embarque – em até 10x no cartão de crédito. Lugares limitados e tarifa sujeita a alteração sem prévio aviso

NEM PAPAI NOEL ACREDITA!

NATAL Ibero vem aí!
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www.iberocruzeiros.com.br
Seu cruzeiro de verão com estilo latino e gastronomia internacional.

Consulte todas as saídas da temporada:

www.IberoVemAi.com.br Consulte seu agente de viagens.

PromoIBERO
Para reservas antecipadas.

Quando não mais disponível,
consulte a TarifaLIGHT.

10x em R$
SEM ENTRADA, SEM JUROS
Cartão de crédito, cheques

pré-datados ou boleto bancário.

LA NOCHE BLANCA: festa especial
em todos os cruzeiros!

3º e 4º FÁCIL
Tarifas reduzidas para 3º e 4º
hóspede na mesma cabine.

Incluídas no almoço e jantar.
Consulte condições.

10X

R$72,89
por pessoa*

Cruzeiro de Natal
Grand Voyager, 8 noites, embarque Rio de Janeiro 18 DEZ,

AéreoFÁCIL** SAO/RIO/SAO, voando GOL: a partir de R$ 208 por pessoa/trecho
Visitando Buenos Aires [com pernoite], Montevideo, Itajaí. 
Somente Marítimo, cat. A, cabine dupla interna, a partir de:

AéreoFÁCIL**, SAO/RIO/SAO, voando GOL:
a partir de R$208 por pessoa/trecho

EMBARQUE Rio de Janeiro A partir de 10x

19 DEZ | 7 noites | Cat. A

GRAND MISTRAL R$ 74,67 
EMBARQUE Santos A partir de 10x

22 DEZ | 8 noites | Cat. E

GRAND CELEBRATION R$ 136,03

VESTIBULAR

Relação candidato/vaga

ArtesPlásticas 4,50
Biblioteconomia 4,37
Ciências daAtividade Física (USPLeste) 2,52
Ciências da Informação e da
Documentação (Ribeirão Preto)

1,88

Ciências daNatureza (USPLeste) 1,71
Educação Física (Ribeirão Preto) 4,85
Enfermagem (Ribeirão Preto) 4,78
Engenharia deBiossistemas (Pirassununga) 4,48
Filosofia 4,85
Física/Meteorologia/Geofísica/Astronomia/
Estatística/Matemática/Matemática Aplicada

4,19

FísicaMédica (Ribeirão Preto) 4,45
Fonoaudiologia (Bauru) 3,23
Geografia 4,63
Gerontologia (USP Leste) 3,60
Gestão dePolíticas Públicas (USPLeste) 4,08
InformáticaBiomédica (Ribeirão Preto) 3,65
Lazer e Turismo (USPLeste) 3,69
Letras 3,76
Licenciatura emCiências Exatas (SãoCarlos) 2,32
Licenciatura emEnfermagem
(RibeirãoPreto)

1,90

Licenciatura emGeociências e EducaçãoAmbiental 2,35
Licenciatura emMatemática/Física 2,55
Licenciatura emQuímica 4,47
Licenciatura emQuímica (Ribeirão Preto) 3,20
Matemática (SãoCarlos) 2,69
MatemáticaAplicada (Ribeirão Preto) 2,58
Música 3,17
Música (Ribeirão Preto) 1,37
Pedagogia 4,16
Pedagogia (RibeirãoPreto) 3,82

Carreira

A20 VIDA& TERÇA-FEIRA, 17 DE NOVEMBRO DE 2009
O ESTADO DE S.PAULO

Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 17 nov. 2009, Primeiro Caderno, p. A20.




