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A Faculdade de Direito da
USP aprovou em junho reco-
mendação para que a univer-
sidade adote cotas no seu
vestibular. Não há data para
que a “aclamação” seja deba-
tida no Conselho Universitá-
rio, instância máxima da ins-
tituição. O tema tem sido dis-
cutido em reuniões temáti-
cas do conselho. A próxima
está marcada para este mês.
Mas os encontros não têm
poder deliberativo. Mesmo
após o STF decidir pela legali-
dade das cotas, USP,
Unicamp e Unesp descarta-
ram adotar esse tipo de ação.

Unicamp cria
mais 4 cursos
de graduação

Fuvest aprovou mais
ricos na prova deste anoPARA LEMBRAR

Inclusão
da USP não
beneficia
aluno negro
Aumento de estudantes da rede pública não
foi seguido pela entrada de pretos e pardos

Paulo Saldaña

A política de inclusão de alu-
nos de escolas públicas da Uni-
versidade de São Paulo (USP)
não tem refletido no acesso de
negros na instituição. Entre
2011 e 2012, houve aumento de
quase 10% da participação de
alunos de escolas públicas nas
matrículas, mas o porcentual
de estudantes pretos e pardos
não acompanhou o processo e
ficou praticamente estável.

A participação de alunos de es-
cola pública na USP chegou a
28% em 2012, ante 26% no ano
passado. Se calculados os ingres-
santes pretos e pardos, eles re-
presentaram 13,8 % dos aprova-
dos no vestibular deste ano. No
ano anterior, esse porcentual
era de 13,4%. Os pardos registra-
ram pequeno aumento, de 10,6%
para 11,2%. Os candidatos que se
declararam pretos representa-
ram 2,6%, ante 2,8% em 2011.
Neste ano, foram aprovados 283
estudantes pretos, de um total
de 10.766.

Entre 2011 e 2012 houve au-
mento de 11% nas inscrições de
alunos que se declararam pretos
e pardos, o que colaboraria com
o maior acesso dessa população
à universidade. Os dados são da
própria Fuvest, fundação que

realiza o vestibular da principal
universidade do País.

Tradicionalmente a USP des-
carta a adoção de qualquer tipo
de cota, sempre indicando valori-
zar exclusivamente o mérito. A
USP entende que o sistema de
bônus do Programa de Inclusão
Social da USP (Inclusp), voltado

a alunos de escola pública, inde-
pendentemente da cor da pele,
já atende às demandas por inclu-
são. O Inclusp foi adotado a par-
tir de 2007 e dá bônus na nota do
vestibular a esses alunos, inde-
pendentemente da cor da pele.

O diretor da ONG Educafro,
frei David Raimundo dos San-
tos, critica o que ele chama de
“falsa meritocracia” da USP. “O
mundo é feito de oportunida-
des. A USP tem plena consciên-
cia de que aplica meritocracia in-
justa e não discute”, afirma ele,
que critica o vestibular. “A injus-
tiça está em uma universidade
pública cobrar aquilo que o Esta-
do, que é público e financia a uni-
versidade, não forneceu a suas
escolas.”

Levantamento feito junho pe-
lo Estado, com dados do vestibu-
lar de 2011, mostrou que, em cin-
co anos, apenas 0,9% – o equiva-
lente a 77 alunos – dos matricula-
dos em Medicina, Direito e na Es-
cola Politécnica eram pretos.
Em Medicina, por exemplo, ne-
nhum preto havia passado nos
vestibulares de 2011 e 2010. Esse
recorte do vestibular de 2012 ain-
da não está disponível.

Inclusão. A USP sempre sofreu
críticas em relação ao perfil dos
estudantes que ocupam suas va-
gas – a maioria absoluta vem de
escolas particulares. Além do In-
clusp, a universidade inaugurou
a partir deste ano um novo mode-
lo de bonificação para alunos de
escola pública.

Para quem sempre estudou
em escola pública – do ensino
fundamental ao médio –, a uni-
versidade criou o Programa de
Avaliação Seriada da USP (Pa-
susp). Neste ano, o primeiro
após a mudança nos critérios, o
bônus chegou a até 15%, de acor-
do com o desempenho do estu-
dante na Fuvest. Para participar,
o aluno precisa estar cursando o
ensino médio e realizar as pro-
vas no 2.º e no 3.º anos.

Questionada, a USP informou
que “o Inclusp tem como princi-
pal objetivo a inclusão de alunos
da rede pública na universidade,
tendo o mérito como principal
premissa, independentemente
da raça”.

CAMPINAS

A Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) anunciou on-
temacriaçãodequatronovoscur-
sos de graduação, a extinção de
dois e a criação da Faculdade de
Enfermagem, que hoje funciona
como departamento da Faculda-

de de Ciências Médicas (FCM).
Três dos novos cursos são na

Faculdade de Tecnologia, no
câmpus de Limeira: Engenharia
de Telecomunicações (50 vagas,
período integral), Sistemas de
Informação (45 vagas, integral)
e Engenharia Ambiental (60 va-
gas, período noturno). Foi cria-
do também, no câmpus de Cam-
pinas, o curso de Engenharia Físi-
ca (15 vagas, período integral).

A criação e a extinção dos cur-
sos não alterarão o número de
vagas oferecidas atualmente pe-
lo vestibular da Unicamp. Os cur-

sos de Engenharia de Telecomu-
nicações e de Sistemas de Infor-
mação absorverão, respectiva-
mente, as vagas oferecidas pelos
cursos extintos de Tecnologia
em Sistemas de Telecomunica-
ções e Tecnologia em Análise e
Desenvolvimento de Sistemas.

As vagas do curso de Engenha-
ria Ambiental virão dos cursos
de Tecnologia em Construção
de Edifícios (30 vagas) e Tecnolo-
gia em Controle Ambiental (30
vagas). Esses dois serão manti-
dos, com 50 vagas cada./ RICARDO

BRANDT, ESPECIAL PARA O ESTADO

Direito quer
cotas raciais A exemplo do que ocorreu com a

população negra, o aumento de
quase 10% na matrícula de alu-
nos oriundos de escola pública
na Universidade de São Paulo
(USP) em 2012 não provocou al-
teração na pirâmide social da ins-
tituição. Os dados socioeconô-
micos da Fuvest mostram que o
vestibular 2012 aprovou mais alu-
nos de classes mais abastadas
que o de 2011. A participação de
estudantes com renda familiar

menor diminuiu.
Neste ano, os inscritos que

vêm de famílias com renda mé-
dia superior a sete salários míni-
mos, o que significa ganhos aci-
ma de R$ 6.220 por mês, repre-
sentaram 41% do total. Mas, na
lista de aprovados, eles garanti-
ram 51% das matrículas. No ano
passado, esse grupo representa-
va 48,8% de aprovados.

A ponta mais alta da pirâmide
também ficou maior em 2012, se-

gundo a Fuvest. Neste ano, cerca
de 35% dos ingressantes da USP
vêm de famílias com renda aci-
ma de dez salários mínimos –
com ganhos médios acima de R$
8.708. No ano anterior, o porcen-
tual era de 33%.

Esse grupo ficou com 3.765 va-
gas do total de 10.766. O que cha-
ma a atenção é que, enquanto fi-
cou com 35% das vagas, o grupo
representou 26,9% dos inscritos
no vestibular.

Na outra ponta da pirâmide,
caiu de 35% para 33% os ingres-
santes com renda salarial de até
cinco salários mínimos – renda
de até R$ 3.110. Esse grupo repre-
senta 44% dos inscritos. / P.S.
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Veículos em conformidade com o PROCONVE. C3 GLX 1.4 Flex 12/12 anunciado à vista a partir de R$ 34.990,00. Grátis Banco de Couro 100% ecológico, Rodas de Liga Leve e CD MP3. C3 Picasso GLX 1.6 16V Flex 12/12 anunciado à vista a partir de R$ 44.990,00. Veículo anunciado com taxa de 0% a.m. válida somente 
com 60% de entrada e saldo restante em 24 vezes. Aircross GLX Mecânico 1.6 16V Flex 12/12 anunciado à vista a partir de R$ 47.990,00. Veículo anunciado com taxa de 0% a.m. válida somente com 60% de entrada e saldo restante em 24 vezes. Grátis Airbag Duplo. Frete e pintura metálica no valor de R$ 990,00 à vista 
cada, não inclusos nos valores à vista dos veículos anunciados e em suas respectivas parcelas. Taxas e promoções acima anunciadas válidas a partir do dia 01/08/2012 enquanto durarem os estoques, sendo o estoque atual de 05 unidades por veículo anunciado. Todos os fi nanciamentos acima anunciados são através de CDC pelo 
agente fi nanceiro Le Mans. IOF e TC não inclusos nos fi nanciamentos acima anunciados e suas respectivas parcelas. TC à vista no valor de R$ 999,00. Crédito sujeito à aprovação. Reservamo-nos o direito de corrigir possíveis erros de digitação. Imagens meramente ilustrativas. Ofertas válidas até 09/08/2012. Se beber não dirija.
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. A24.
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