
Unicamp tem 32% dos alunos provenientes da rede pública 
 
A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) registrou que 32% dos estudantes que estão 
matriculados em seus cursos de graduação, aprovados no último processo seletivo, o 
Vestibular Nacional Unicamp 2012, vieram de escolas da rede pública.  
 
O percentual representa 1.099 estudantes, que cursaram todo o ensino médio em escolas da 
rede pública, de um total de 3.435 matriculados na Unicamp. Os dados fazem parte do perfil 
socioeconômico dos candidatos e ingressantes disponibilizado pela Comissão Permanente para 
os Vestibulares da Unicamp (Comvest) em sua página eletrônica: 
http://www.comvest.unicamp.br/estatisticas/perfil/perfil.html. O índice é praticamente o 
mesmo do ano anterior, quando a Unicamp bateu recorde, em números absolutos, de 
estudantes oriundos de escolas públicas aprovados no vestibular e matriculados na 
universidade com cerca de 1.111 alunos (32,1%).  
 
Já entre os inscritos, o percentual de estudantes da rede pública superou o índice do ano 
anterior, passando para 28,2% no Vestibular Unicamp 2012, contra 27% no Vestibular 
Unicamp 2011. Foram 16.054 candidatos da rede pública este ano, contra 14.277 no ano 
anterior. Além disso, o último vestibular da Unicamp registrou recorde de inscritos, com 
61.500 candidatos.  
 
Os dados apontam, também, o impacto do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social da 
Unicamp (PAAIS), implantado em 2004 e que bonifica os candidatos da rede pública na nota 
final obtida durante o processo seletivo. O PAAIS prevê que os estudantes que tenham cursado 
todo o ensino médio na rede pública brasileira recebam 30 pontos a mais na nota final da 
segunda fase do concurso.  
 
Os candidatos autodeclarados pretos, pardos e indígenas que tenham cursado todo ensino 
médio em escolas públicas também têm, além dos 30 pontos adicionais, mais dez pontos 
acrescidos à nota final.  
 
Vestibular Unicamp 2013  
 
As inscrições para o vestibular da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), em 2013 
serão feitas entre os dias 20 de agosto e 14 de setembro, exclusivamente pela Internet, por 
meio do endereço eletrônico: www.comvest.unicamp.br.  
 
A primeira fase do processo seletivo organizado pela Unicamp será realizada no dia 11 de 
novembro, enquanto a segunda fase está programada para acontecer nos dias 13, 14 e 15 de 
janeiro do ano que vem.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 26 abr. 2012, São Paulo, p. C1. 
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