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Paulo Saldaña

Osnúmeros se mantiveram prati-
camente estáveis em relação ao
ano passado, mas as universida-
des estaduais paulista (Unesp) e
de Campinas (Unicamp) regis-
traram em 2012 uma inclusão de
alunos de escolas públicas maior
do que a alcançada pela Universi-
dade de São Paulo (USP). A
Unicamp registrou uma propor-
ção de 32%, contra 28% da USP.
O melhor resultado foi o da
Unesp, que tem 41% dos matricu-
lados oriundos da rede pública –
é a maior proporção já alcançada.

A principal explicação do su-
cesso da Unesp na inclusão de
alunos com esse perfil é um dos
objetivos mais buscados nas ou-
tras estaduais: a maior participa-

ção da rede pública no vestibu-
lar. Entre os 91.884 inscritos no
último processo, 44,8% eram de
escolas públicas – sendo que
42,5% estudaram na rede pública
em toda sua história escolar.

Em 2012, foram aprovados na
Unesp 2.499 estudantes que es-
tudaram toda educação básica
na rede pública. Outros 205 apro-
vados cursaram só o ensino mé-
dio, totalizando 2.704 (41%). Em
2011, foram matriculados 2.545
egressos de escola pública (39%
do total). O avanço no porcen-
tual entre 2011 e 2012 foi de 5%,
menor do que no período ante-
rior, que foi de 11%.

Segundo a pró-reitora de Gra-
duação da Unesp, Sheila Zambel-
lo de Pinho, o mais importante é
manter uma relação compatível
da porcentagem entre candida-
tos e ingressantes, “o que já vem
ocorrendo nos últimos anos”.

Uma das ações da Unesp é a
manutenção do curso pré-vesti-
bular em convênio com o gover-
no do Estado. O curso tem cerca
de 4,5 mil estudantes de alunos

da rede pública por ano, com ín-
dices de aprovação em institui-
ções públicas que supera 70%.
Sheila ainda defende que o mode-
lo da prova do vestibular favore-
ce a inclusão. “Em 2010 houve
alteração do modelo que passou
a ter duas fases com provas mais
voltadas para avaliar habilidades
do que meramente conteúdos.
Essa ação contribuiu para facili-

tar o processo de inclusão de alu-
nos da rede pública.”

Igual. Segundo o diretor do cur-
sinho popular Henfil, Matheus
Prado, o tipo de prova explica
parte dos motivos. “A Unesp es-
tá no interior, onde a rede públi-
ca é melhor e as relações mais
próximas entre alunos e profes-
sor ajudam.” Prado ainda ponde-

ra sobre a inclusão. “A propor-
ção de alunos de escola pública
nos cursos de ponta, como Medi-
cina, é praticamente igual na
USP e na Unicamp.”

Em 2012, a Unicamp matricu-
lou 1.099 alunos da escola públi-
ca – quase todos contaram com a
política de bônus da universida-
de. O bônus varia entre 5% a 7%
na nota. A manutenção da rela-
ção entre inscritos e matricula-
dos é a maior preocupação da ins-
tituição. Entre os 56.865 inscri-
tos, 28,2% são de escolas públi-
cas. “Nossa maior preocupação
é manter a equidade e atender as
demandas. Acho que temos aten-
dido”, afirma o coordenador do
vestibular, Maurício Kleinke.

Inscrições. As três estaduais de
São Paulo, além de Unifesp e
PUC (São Paulo e Campinas), di-
vulgaram ontem o calendário
unificado (mais informações nes-
ta página). As datas foram defi-
nidas para permitir que os candi-
datos possam participar de to-
dos os processos.

Justiça manda governo
de SP pagar cirurgia
Menino de 1 ano e 2 meses mora no hospital desde que nasceu porque
usa um respirador artificial; agora, ele deverá receber um marca-passo

● Fuvest
24/8 a 10/9 – Inscrições
25/11 – Exame da 1ª fase
6 a 8/1/13 – Provas da 2ª fase
2/2/13 – Resultado

● Unicamp
20/8 a 14/9 – Inscrições
11/11 – Prova da 1ª fase
13 a 15/1/13 – Provas da 2ª fase
4/2/13 – Lista da 1ª chamada

● Unesp
17/9 a 11/10 – Inscrições
18/11 – Prova da 1ª fase
16 e 17/12 – Provas da 2ª fase

● Unifesp
Prova – Enem (sem data definida)
13 e 14/12 – Provas de
conhecimentos específicos
7/2/2013 – Matrícula

● PUC-SP
28/10 a 22/11 – Inscrições
2/12 – Prova

● PUC-Campinas
30/11 e 1/12 – Provas

Unesp e Unicamp incluem mais rede pública que USP
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Internado. O menino Adley recebe o jantar da mãe, Bárbara

Fernanda Bassette

A família do menino Adley Ga-
briel Gomes Sales, de 1 ano e 2
meses, conseguiu na Justiça
que o governo do Estado de
São Paulo pague uma cirurgia
para implantar um marca-pas-
so no diafragma da criança,
que tem uma doença rara e res-
pira com ajuda de aparelhos.

O marca-passo, a cirurgia e os
honorários médicos vão custar
cerca de R$ 500 mil ao Estado. A
liminar determina que a cirurgia
seja feita no hospital Albert Eins-
tein – que possui equipe habilita-
da para isso.

Adley tem síndrome de Ondi-
ne, uma doença que o impede de
respirar sozinho. Ele não recebe
estímulo para que o diafragma
faça os movimentos de inspirar e
expirar. O marca-passo tem a
função de estimular o nervo res-
ponsável pela respiração.

Por depender de respiração ar-
tificial constante, o menino mo-
ra na UTI pediátrica do Hospital
Beneficência Portuguesa desde
que nasceu. Seus pais o visitam
de duas a três vezes por dia, já
que não podem ficar no hospital
em tempo integral.

Adley nunca recebeu alta por-
que a família não tem condições
de comprar um ventilador mecâ-
nico e todos os equipamentos ne-
cessários para manter o menino
em casa – e porque ele frequente-
mente sofre com infecções por
causa da traqueostomia.

“Ele nunca foi para casa. Nun-
ca tomou sol na rua. Comemo-
rou o aniversário de 1 ano no hos-
pital. É uma criança que está cres-
cendo trancada dentro de uma
UTI porque depende de um res-
pirador artificial”, diz o pai Josi-
mar João Sales, de 23 anos.

Justiça. Sem perspectivas de
ver o menino fora do hospital, a
família entrou em contato com o
cirurgião Rodrigo Sardemberg,
que avaliou Adley e confirmou
que o menino tem indicações pa-
ra receber o aparelho.

No início de fevereiro, os pais
fizeram um pedido administrati-
vo para a Secretaria de Estado da
Saúde pedindo a compra do mar-
ca-passo e a realização da cirur-
gia, mas até anteontem não ti-
nham recebido resposta.

Além disso, em 16 de março, os
pais procuraram o Ministério Pú-
blico Estadual, que reforçou o pe-

dido da família e deu um prazo
de 30 dias para o governo se ma-
nifestar.

Como ainda não houve respos-
ta, os pais decidiram entrar na

Justiça com um mandado de se-
gurança contra o Estado.

“O governo tem 120 dias para
responder pedidos administrati-
vos, mas o caso do Adley é urgen-

te. É uma criança que está inter-
nada em uma UTI, vítima fre-
quente de infecções. Não dava
para esperar mais”, diz Frederi-
co Damato, advogado dos pais.

Segundo Damato, o menino es-
tá ocupando um leito de UTI
sem necessidade, já que com o
marca-passo ele poderia ir para
casa. “O SUS gastou R$ 150 mil
para mantê-lo no hospital. O apa-
relho custa caro, mas vai liberar
um leito e reduzir os custos.”

O aparelho é importado e deve
demorar 15 dias para chegar ao
Brasil após o pedido. O cirurgião
Sardemberg acredita que, se a li-
minar for mantida, o menino de-
ve ser operado na primeira quin-
zena de maio. “Entre quatro e
seis meses depois, ele estará li-
vre do respirador mecânico. Po-
derá ter uma vida normal.”

Em andamento. Em nota, a Se-
cretaria da Saúde informou que
ainda não foi notificada da limi-
nar e que faz esforços para aten-
der ao pedido administrativo
desde que o recebeu.

E diz que, por se tratar de um
pedido de cirurgia especializa-
da, rara e complexa, fez um ma-
peamento em sua rede própria e
conveniada para verificar qual
serviço poderia realizar o proce-
dimento. De acordo com a nota,
a pasta recebeu uma resposta fa-
vorável do Instituto do Coração
(Incor) anteontem.

Concorrência. As estaduais ofereceram juntas 21 mil vagas

● Primeira cirurgia
Pedro Arthur Diniz, de 8 anos, foi
a primeira criança brasileira a
receber um marca-passo no dia-
fragma, conforme mostrou o Es-
tado em fevereiro. Os custos fo-
ram pagos pelo governo de MG.

Dos alunos que entraram
este ano na Unesp, 41%
estudaram em escolas
públicas, contra 32% da
Unicamp e 28% da USP
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A17.




