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R$ 7 bi

10,57%

é o que USP, Unesp, Unicamp
e Fapesp têm de sobra no caixa

é o porcentual do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS) que é direcionado a essas instituições

Profis forma menos da metade da turma
Projeto da Unicamp que inspirou o governo de SP a criar programa de cotas nas universidades estaduais mostra altas taxas de reprovação e evasão
ANTONIO SCARPINETTI/UNICAMP

PARA ENTENDER

Ideia surgiu
em 2008

na

is.

O Profis começou a ser
criado no segundo semestre de 2008, por um grupo
coordenado pelo professor Lício Velloso com foco
em inclusão social e inovação pedagógica. O curso
foi aprovado pelo Conselho Universitário em setembro de 2010 e em março de 2011 a primeira turma começou com 120 alunos. Das 92 escolas públicas estaduais de Campinas em 2011, fizeram inscrição alunos de 76 delas.
O Profis é um curso sequencial, em que o aluno
tem de fazer 117 créditos,
1.755 horas de aula, entre 2
e 3 anos. Dos 109 créditos
das 28 disciplinas obrigatórias, 47 são práticos. O aluno pode desenvolver projeto de pesquisa sob orientação de um professor da
Unicamp e com financiamento do CNPq.
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bular da Unicamp e foi aprovada
em Geografia. “Como a vaga não
é 100% garantida e eu não era
uma das alunas tops da minha
turma e tinha também pelo menos mais um ano pela frente, decidi prestar o vestibular.”
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curso de Medicina, que é o que
tem maior número de candidatos por vaga no vestibular – são
127 –, começou reservando 2 vagas para o Profis e agora ofereceu 5”, afirma o pró-reitor de
Graduação da Unicamp, Marcelo Knobel.
Atualmente, dos 67 cursos da
Unicamp, 61 reservam 1 ou 2 cadeiras para alunos oriundos do
programa. Não aceitam alunos
do Profis os cursos de Ciências
Sociais, Economia e alguns cursos de Artes, que aplicam provas
de habilidades.
Erica Rodrigues Soares, de 18
anos, foi uma das inscritas no
Profis, na turma de 2012. Após
cursar o programa durante o ano
passado, decidiu prestar o vesti-
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to feito em julho do ano passado
comaprimeiraturmadeformandos do Profis buscou traçar algumascaracterísticasdessaprimeira experiência: 63% se disseram
insatisfeitos com as vagas disponíveis na graduação.
“Como nem todas vagas estão
disponíveis nos cursos desejados pelos alunos, muitos acabam desestimulados a prosseguir no Profis quando percebem
que não ingressarão no curso
quesonharam”, ressaltaorelatório, elaborado pelo primeiro
coordenadordoprograma,oprofessor Francisco Magalhães Gomes. Segundo o estudo, “será
preciso em um futuro breve promover um aumento de vagas nos
cursos de graduação”.
Aprincipaldefasagem emrelação à demanda está na área de
ciências biológicas e da saúde.
Enquanto a Unicamp oferecia
20 vagas, no final de 2011 havia
um total de 39 alunos interessadosnessascadeiras.Enquantoisso, na área de ciências exatas e
tecnológicas, havia 73 vagas reservadas e uma demanda de 25
interessados.
“É preciso destacar que nosso

● Perseverança

120

alunos se inscreveram na
primeira turma, em 2011

53

concluíram agora o curso

Evasão. Segundo a pesquisa feita com a primeira turma do Profis, dos 120 primeiros alunos inscritos em 2011, 22 tinham deixadoo curso no início de2012. Sendo que 6 entraram em outro curso da Unicamp, 3 cancelaram a
matrícula a pedido e 13 tiveram
baixo aproveitamento.
“Os alunos desligados por baixo rendimento não tiveram baixo rendimento escolar antes de
entrar na Unicamp e tampouco
tiraram notas baixas no Enem.
Aparentemente, esses alunos se
desinteressaram do Profis, talvez porque seriam pequenas as
chances de ingressarem no curso de graduação que almejavam
ou não se adaptaram ao ritmo de
estudoexigido”,ressaltaorelatório da pesquisa.
O estudante Renan Sartori, de
18 anos, foi o primeiro colocado
daturmade 2011.Sua opçãonun-

cafoi dúvida: queria se formar
emEngenhariaMecânica,curso que reservou apenas uma
vaga.Elecontaquesuaformação em humanas no ensino
médio foi deficitária, o que
lhe causou dificuldades no
Profis. “Sofri, tendo que ler
um monte de textos. Mesmo
assim foi prazeroso, porque
gostava de participar das discussões emsala deaula e sempre houve espaço para isso.”
É exatamente esse abismo
que existe entre o aluno que
sai da escola pública e o aluno
que sai da escola particular,
na hora de entrar na universidade, que o programa busca
acabar. Entre 2008 e 2011, a
média de inscritos na
Unicampprovenientesdo ensino médio público foi de 31%,
contra 79% do privado – enquantooporcentualdeformados pela escola pública no Estado em 2008 e 2009 foi de
81%, contra 19% pela escola
particular.
O programa recebeu o prêmio da Fundação Péter Murányi de melhor experiência
emeducaçãodo anono Brasil.
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O Profis, sistema de inclusão
por mérito para alunos de escolaspúblicascriadopelaUniversidadeEstadual de Campinas (Unicamp), acaba de formar sua primeira turma. Dos
120 inscritos, que em março
de 2011 iniciaram o curso, 53
foram diplomados na sextafeira passada e puderam escolher uma das vagas reservadas
na graduação de uma das melhores universidades do País
sem prestar vestibular.
O baixo porcentual de concluintes do curso (44%), que
surgiucomomecanismodeinclusão social, chama a atenção,noentanto,paradoisproblemas que ainda precisam
ser atacados: o total de vagas
reservadasnagraduaçãoébaixo (um dos fatores que motiva a alta evasão) e a taxa de
reprovação é alta.
O Profis serviu de embrião
para o colégio comunitário,
reaçãoàLeideCotasdogovernofederallançada pelogovernador paulista Geraldo Alck-

min, em dezembro, como opção
ao vestibular e principal porta de
entradaparaasuniversidadesestaduais paulistas (USP, Unesp e
Unicamp)aalunosdeescolaspúblicas.Com o nomede Programa
de Inclusão com Mérito no EnsinoSuperiorPúblico Paulista(Pimesp), o Estado espera atingir
até 2016 a ambiciosa meta de
50% – ou 4.520 alunos – de egressos das escolas públicas.
O programa de inclusão por
mérito da Unicamp foi criado
em 2010. É um curso em que são
selecionados os estudantes do
ensino médio de escolas públicas de Campinas que tiveram as
melhores notas do Enem.
Pordoisanoseles têm aulasde
disciplinas de humanas, biológicas,exatasetecnológicas,em período integral. Conforme seus
rendimentosemdisciplinasobrigatórias, podem escolher, sem
vestibular, uma cadeira na graduação da Unicamp. Os melhores colocados escolhem primeiro as vagas disponíveis.
Para cada turma de 120 alunos, são reservadas 120 cadeiras.
Em 2013, subiu para 129 o número de inscritos. Um levantamen-
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Inclusão. Integrantes da 1ª turma do Profis da Unicamp, que se formaram na sexta-feira; neste ano, eles começam a cursar a graduação, sem vestibular
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Em 2013, Fapesp deve dobrar
cooperação internacional
Aumento das parcerias
com as instituições
estrangeiras tem foco no
crescimento do impacto
das pesquisas realizadas
Ocimara Balmant

Só nos primeiros 50 dias de 2013,
a Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo (Fapesp) firmou
17 projetos de pesquisa em colaboraçãocominstituiçõesinternacionais. Se continuar no mesmo
ritmo, deve chegar a 100 até o fim
doano.Onúmeroseráodobrodo
registrado em 2012 e muito mais
do que se registrava há uma década. Em 2003, por exemplo, apenas 2 projetos foram aprovados.
“Isso é fruto de uma abertura
para a internacionalização que
coincidiu com o fato de a Fapesp
estar se tornando mais conhecida mundialmente e pelo crescenteinteressedospesquisadoresestrangeiros pela ciência que se faz
no Brasil, principalmente em São
Paulo”, afirma o diretor científico da instituição, Carlos Henri-

que de Brito Cruz. A Fapesp abre
hoje uma chamada para projetos
em parceria com a Universidade
do Sul da Califórnia (mais informações nesta página).
Nesse tipo de parceria, as
duas instituições juntas selecionamecofinanciampesquisascolaborativas, sendo que, normalmente,cadaumaseresponsabilizacomosgastosdoseupesquisador. Nos últimos quatro anos, a
Fapesp desembolsou R$ 8,8 milhões. Os valores previstos para
pagamentos de projetos variam.
Trâmite. Os projetos surgem

combaseemacordosdecooperação internacional. Hoje, a Fapesp
tem 62 acordos com instituições
de 13 países – o que inclui parceriascomagênciasdefomento,universidades,instituiçõesdepesquisa e empresas. E, apesar de EUA e
Grã-Bretanha liderarem a lista, a
diversidade tem crescido. Em
2011,foifeitooprimeiroconvênio
com Israel. No ano passado, foi a
vez de a Finlândia estrear na lista.
Só em 2013 já foram firmados
dois convênios: com a Universidade Brown, dos EUA, e com a

Universidade Keele, britânica.
Coma primeira, a ênfase será em
projetosde saúdee demudanças
climáticas. Com a Keele, o foco
serão as doenças tropicais.
“A tendência é aumentarmos
ainda mais essa sinergia, mas sabendo que não é o número absolutoqueinteressa,massimresultados com impacto, que ampliem o horizonte do conhecimento”, afirma o presidente da
Fapesp, professor Celso Lafer.
Uma forma de medir o impacto é pelo número de publicações
de artigos científicos com autores de mais de um país. Hoje, o
porcentualbrasileirodepublicação dessa natureza, que era pouco mais de 20%, chegou a 32%.
● Investimento

R$ 8,8 mi

foi o que a Fapesp investiu em
acordos de cooperação com
empresas, agências de fomento,
universidades e instituições de
pesquisa estrangeiras nos
últimos quatro anos

NoReinoUnido,40%dos artigos têm participação de pesquisadores estrangeiros.
Universidades. O processo

de internacionalização da Fapesptambémsevênastrêsuniversidades públicas paulistas,
que contam com departamentosespecializadosno assunto.
Em 2012, a USP tinha 676
acordos vigentes com países
de praticamente o mundo todo, um acréscimo de 28,3%
em relação a 2011. Na Unesp,
434 estudantes da graduação
estavam fora do País em 2012.
Noprocesso de setransformar em uma universidade de
“classe mundial”, a Unicamp
tem 372 acordos de cooperação internacional com 44 países,recebeacadaanomaisinstituiçõesestrangeirasinteressadas na parceria e conta com
um departamento com 6 funcionáriose 5estagiários voltados exclusivamente aos interessados na mobilidade internacional
“Antes, havia maior restrição de financiamento. Agora,
com o Ciência sem Fronteiras, há cada vez mais incentivo ao intercâmbio”, afirma 0
professor Alberto Serpa, da
Coordenadoria de Relações
Institucionais e Internacionais da Unicamp.

USC faz parceria com
governo do Estado
Universidade do Sul da
Califórnia atuará no
Plano de Ação da
Macrometrópole, a ser
apresentado em junho
AUniversidadedoSuldaCalifórnia (USC) chega ao Brasil para
colaboraremsuasáreasdeexpertise, como planejamento urbano, artes e medicina. Além do
convênio com a Fapesp, firmado
no ano passado, a instituição fecha, nesta semana, parcerias
com a USP e com a Secretaria de
Desenvolvimento Urbano.
“O Brasil nos interessa porque é uma economia em crescimento. Escolhemos São Paulo
parasediarnossoprimeiro escritório na América do Sul”, diz
Max Nikias, presidente da USC.
Na parceria com a Secretaria
de Desenvolvimento Urbano, os
pesquisadores da USC atuarão
no Plano de Ação da Macrometrópole – ferramenta de planejamento dos próximos 30 anos da
região que concentra 76% do
PIB do Estado.

“Nos interessa a experiência
delesnofocometropolitano. Vamos trabalhar em geração de conhecimento sobre habitação,
mobilidadeurbanaefinançaspúblicas. Eles nos emprestarão sua
expertise e seu corpo acadêmico”, afirma Edson Aparecido, secretário-chefe da Casa Civil,
No caso da Fapesp, a duração
de cada proposta deverá ser de
até 12 meses e aquelas que forem
selecionadas poderão receber
atéUS$ 20milporanoparapagamento de despesas relacionadas
como projeto,atémesmo deviagens dos pesquisadores participantes.
A primeira chamada de propostas aprovou, em agosto do
ano passado, quatro projetos em
colaboração entre cientistas da
USC e de universidades do Estado de São Paulo.
Já com a USP, o convênio de
cooperação engloba o intercâmbio entre estudantes, professoresepesquisadoresdas universidades. Com o acordo, a USP passa a fazer parte da iPodia Alliance, aliança acadêmica mundial
na área de engenharia. / O.B.

Matéria

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 25 fev. 2013, Primeiro Caderno, p. A16.

