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ENEM & VESTIBULAR

Voluntários criam ponte entre favela e faculdade
Pré-vestibular comunitário da Rocinha oferece a moradores uma oportunidade de ingressar no ensino superior

Fotos de Domingos Peixoto

PROFESSORES
do Pré-

Vestibular

Comunitário da

Rocinha, com a

comunidade ao

fundo (acima).

Ao lado,

voluntários do

Invest, curso

que funciona

no Santo Inácio

Lauro Neto
lauro.neto@oglobo.com.br

● Anderson Santos tem 26 anos
e um sonho: fazer faculdade de
Engenharia Mecânica. Aluno do
Pré-Vestibular Comunitário da
Rocinha (PVCR) e morador da
favela, ele quer seguir o cami-
nho de seus professores, que es-
tudaram no mesmo cursinho,
ingressaram numa universidade
e agora dão aulas voluntaria-
mente para seus vizinhos. Até
hoje, o PVCR foi pouco divulga-
do, mas seus professores espe-
ram que os novos ares da paci-
ficação do morro possam fazer
o cursinho crescer e atingir as
taxas de aprovação de até 78%
de outros pré-comunitários, co-
mo o Vetor, no Leblon.

— Quero fazer faculdade para
melhorar financeiramente — diz
Anderson, que é técnico em ele-
trônica, mas já trabalhou como
office boy e guardião de piscina.
— Em um ano no pré-comunitá-
rio, aprendi mais do que nos
meus três anos de ensino médio
na rede estadual. Depois que
terminar Engenharia, quero fa-
zer mestrado, doutorado e re-
tornar para ajudar quem preci-
sa, como eu precisei.

Anderson procura se espe-
lhar na trajetória do coordena-
dor do PVCR, Brunno Pereira,
de 28 anos. Ele foi aluno do
cursinho durante dois anos e
hoje estuda Engenharia Mecâ-
nica na PUC. Morador da Roci-
nha, Brunno espera que, com
a pacificação, essa oportuni-
dade possa ser estendida a
mais gente da comunidade.

— Temos esperança de que a
mudança seja para melhor. Algu-
mas vezes tivemos que suspen-
der as aulas por causa da guerra
do tráfico. Isso afastava profes-
sores, principalmente os que vi-
nham de fora da favela — conta
Brunno, que quer retribuir a
chance que teve. — Se hoje eu
faço estágio numa grande em-
presa, foi graças ao “pré”.

Localizado num espaço cedi-
do pelo Movimento Social de
Comunicação Comunitária (TV
Tagarela) na entrada da Roci-
nha, o PVCR já funcionou em ou-

tros três lugares. Sem sede fixa,
o curso depende da ajuda de
parceiros (voluntários do “asfal-
to” também são bem-vindos),
mas não aceita apoio de políti-
cos ou empresas que peçam
contrapartidas. Com capacida-
de para 30 alunos, que têm aulas
de de segunda a sexta (de 19h a

22h) e sábados (de 8h a 15h), o
curso teve 50% de aprovação no
último vestibular, levando em
conta os 12 alunos que frequen-
taram as aulas até o fim. Atual-
mente, são 18 estudantes.

— Este ano, tivemos quase
cem inscritos, para um número
limitado de vagas. Queremos

multiplicar a iniciativa e dar
chance a mais moradores, que
muitas vezes nem sabem que
existimos — diz o professor de
redação Marcos Barros, estudan-
te de Jornalismo da PUC.

Ex-morador da Rocinha, Ge-
tulio Fidelis não sabia da exis-
tência do PVCR. Por isso, pro-

curou o Invest, curso pré-ves-
tibular comunitário criado por
ex-alunos do Colégio Santo Iná-
cio, em Botafogo. Depois de es-
tudar três anos lá, ele passou
para Ciências Sociais na PUC.
Este ano, foi aprovado em 1o-

lugar no mestrado em sua área
na universidade, e promovido
a coordenador do Invest.

Pré-vestibulares já estão com
matrículas abertas

Com uma linha de pesquisa
que estuda políticas governa-
mentais de distribuição de ren-
da direta, Getulio, que hoje mo-
ra no Santa Marta, analisa com
cautela a contribuição das Uni-
dades de Polícia Pacificadora
(UPPs) para o desenvolvimen-
to social das comunidades.

— Cresci na Rocinha achando
que as comunidades ficariam
para sempre sob o domínio do
tráfico. É uma mudança impor-
tante, mas políticas sociais de-
vem ser implementadas — opi-
na o pesquisador, que abordou
os pré-vestibulares comunitá-

rios em sua monografia. — Dis-
cute-se muito o acesso à univer-
sidade, mas, se não houver uma
melhora na educação básica, os
pré-vestibulares comunitários
vão continuar cumprindo um
papel que é do estado.

A iniciativa tem atingido bons
resultados. No último vestibular,
o Invest conseguiu aprovar 25
alunos dos cerca de 50 que che-
garam até o fim do último ano le-
tivo. As inscrições para 2012 já
estão abertas (veja o quadro ao
lado). Já o Vetor, que funciona
no Colégio Santo Agostinho, no
Leblon, viu seu índice de apro-
vação mais do que dobrar: de
37%, em 2001, para 78%, em
2010. Foram 50 estudantes apro-
vados, alguns até para cinco uni-
versidades diferentes.

— Os alunos estão compro-
metidos e dispostos a suprir a
defasagem no ensino médio —
garante o coordenador peda-
gógico do Vetor, Marcello Spo-
lidoro. — Temos três turmas
de 40 alunos e queremos abrir
mais uma em 2012. ■

Mais de 50 mil estudantes fazem, hoje, a prova da UFF
Site da federal saiu do ar ontem e preocupou candidatos, mas universidade garante que não há motivo para tensão

Rodrigo Gomes
rodrigo.gomes@oglobo.com.br

● Um clima de certa tensão to-
mou conta de uma parte dos
mais de 52 mil estudantes que
farão a primeira fase do vesti-
bular 2012 da Universidade Fe-
deral Fluminense (UFF), hoje,
a partir de 9h. Ontem, um pro-
blema técnico deixou o site da
universidade fora do ar, e mui-
tos candidatos não consegui-

ram visualizar — ou imprimir
— o cartão de confirmação.
Por conta disso, a UFF enviou
a todos os inscritos um email
com os locais de prova.

— O cartão de confirmação de
inscrição não é documento de
porte obrigatório. Se o candidato
sabe a unidade que fará a prova,
basta levar o documento de
identificação para que os fiscais
possam encaminha-ló para a sua
respectiva sala — explica o coor-

denador do processo seletivo da
UFF, Néliton Ventura.

Os candidatos terão quatro
horas e meia para responder a
75 questões de múltipla esco-
lha de Biologia, Filosofia, Geo-
grafia, História, Língua Portu-
guesa e Literatura, Matemáti-
ca e Química. Os inscritos de-
vem chegar aos locais de pro-
va às 8h. Os portões fecham às
8h50. Quem chegar depois se-
rá eliminado do concurso. De

acordo com Néliton Ventura, é
obrigatório que todos os can-
didatos apresentem o docu-
mento de identificação infor-
mado na inscrição.

— O estudante deverá com-
parecer ao local de provas mu-
nido de caneta esferográfica
preta ou azul transparente —
orientou o coordenador.

Neste ano, a oferta de vagas
na UFF foi ampliada. Estão sen-
do oferecidas 9.512 vagas, sen-

do 7.662 a serem preenchidas
pelo vestibular próprio, e 1.850
pelo Sistema de Seleção Unifi-
cado do MEC (Sisu). Outra no-
vidade diz respeito aos cinco
novos cursos oferecidos pela
UFF. São eles: Antropologia, Ar-
tes e Sociologia (em Niterói) e
Ciências Naturais e Licenciatu-
ra em Informática (em Santo
Antônio de Pádua). Neste ano,
Medicina é o curso mais con-
corrido, com 72,36 candidatos

para cada vaga: são 10.420 ins-
critos para 144 vagas.

A divulgação do resultado
da primeira fase será feita dia
8 de dezembro no site <vesti-
bular.uff.br/2012>. Os alunos
aprovados realizarão a segun-
da etapa do vestibular no dia
18 de dezembro. No dia 20 de
dezembro, somente os candi-
datos ao curso de Arquitetura
e Urbanismo farão prova de
Expressão Plástica. ■

De olho nas
inscrições

● PRÉ-VESTIBULAR COMU-
NITÁRIO DA ROCINHA: As
pré-inscrições podem ser fei-
t a s p e l o s i t e w w w. p v -
cr.com.br. Mais informações
pelo email atendimento@pv-
cr.com.br
● INVEST: O curso está com
inscrições abertas para 2012
até 9 de dezembro no site
www.cu r so i nves t .wo rd -
press.com. Mais informações
pelo telefone 3184-6328.
● EDUCAFRO: Inscrições a
partir de 20 de novembro até
março de 2012 nos 47 nú-
cleos da rede. Mais informa-
ções pelos telefones 2222-
2151 e 2509-3141 ou no si-
te www.educafro org.br.
● VETOR: As inscrições vão de
janeiro a março. Informações no
site www.vetorvestibular.com.br
ou pelo telefone 9618-4680
(Marcello Spolidoro).

• Mais de 75.000 oportunidades de emprego

e estágio por ano.**

• Horários flexíveis para você estudar e trabalhar:

graduação presencial, a distância ou a distância

em regime semipresencial.***

PROVA:
19/11

Cidades com DDD 21: 3231 0000 • Demais Localidades: 0800 282 3231
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INSCRIÇÕES ABERTAS

CONHEÇA O NOVO FIES****: ESTUDE AGORA E SÓ PAGUE DEPOIS DE SE FORMAR.

SEUMATERIAL DIDÁTICO VEM
EM UM TABLET*, SEM CUSTO.

A COMEÇAR POR AlUNOS NOVOS DE DIREITO, GASTRONOMIA, HOTElARIA, ENGENHARIAS E ARqUITETURA.

*O tablet será entregue em comodato após a renovação da matrícula para o 2º período a ser cursado em 2012.2, exclusivamente para os novos alunos dos cursos presenciais de Direito, Engenharias e Arquitetura em todo o Brasil; Gastronomia e Hotelaria (RJ/
SP), Administração (GO/PA), que ingressarem em 2012.1. A extensão aos demais cursos e localidades está sob estudo. **Número de oportunidades oferecidas em 2011 (até setembro) aos alunos da Estácio em todo o Brasil, através de banco de vagas de empresas
parceiras. ***A denominação semipresencial é empregada para os cursos a distância cujos projetos pedagógicos preveem uma carga horária presencial obrigatória significativa. Todos os cursos a distância são ministrados e certificados pela Universidade Estácio de Sá.
****A amortização do financiamento só é paga após a conclusão do curso: durante o curso são pagos somente os juros do financiamento. Consulte a lista dos cursos e unidades elegíveis ao FIES, bem como as demais condições para financiamento no site www.estacio.br/fies
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 18.




