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SISU

INSCRIÇÕES

44%

1.949.958

dos alunos que se inscreveram
no Sisu este ano tentaram cotas

estudantes inscreveram-se no Sisu, dos quais 864.830 tentaram
vagas por cotas, apesar de a reserva para cotistas ser de 12,5%

● Competência

TUFI SOARES
PROFESSOR DE ESTATÍSTICA
DA FEDERAL DE JUIZ DE FORA

“Para os cursos de alta demanda
haverá seleção de alunos de
classes diferentes. Mas a
impressão que me dá é que são
alunos com nível de proficiência
bastante razoável, que estariam
aptos para concluir com
competência os cursos.”

pla varia de acordo com o curso.
EmMedicina na UFC, por exemplo, a diferença entre a nota de
corte das vagas de concorrência
ampla e das vagas destinadas a

Avaliação. Uma das críticas que

a Lei de Cotas recebeu era de que
a política resultaria no ingresso
de estudantes muito despreparados, que poderiam até ter dificuldades para acompanhar o curso.
O ministro da Educação, Aloizio Mercadante, vê a projeção da
notadecortedecotistascomâni-

PROJEÇÃO
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Universidade Federal Do Ceará

Engenharia Civil

Inst. Fed. de Educação, Ciência e Tecnologia de SP

vagas

Com reserva de 50%
de vagas para cotistas

Critérios

VAGAS NOTA DE CORTE

VAGAS NOTA DE CORTE

ESCOLA PÚBLICA, RENDA DE
ATÉ 1,5 SALÁRIO MÍNIMO

3

761,14

13

719,76

PRETOS, PARDOS OU
INDÍGENAS, DE ESCOLA
PÚBLICA, DE ATÉ 1,5 SALÁRIO

7

751,04

27

703,70

ESCOLA PÚBLICA,
INDEPENDENTEMENTE
DA RENDA

3

775,86

13

734,86

PRETOS, PARDOS OU INDÍGENAS,
DE ESCOLA PÚBLICA, SEM
CRITÉRIO DE RENDA

7

761,88

27

713,26

AMPLA CONCORRÊNCIA

140

784,7

80

789,52

Com reserva de 50%
de vagas para cotistas

VAGAS NOTA DE CORTE

VAGAS NOTA DE CORTE

1

33,66

FONTE: MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
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sam de 50 pontos na comparação com a concorrência ampla.
Nesses cursos, a menor nota
de corte registrada foi no curso
deHistória,bacharelado,daUniversidade Federal do Maranhão,
câmpus do Bacanga. O estudante ingressante com a menor nota
tirou 389,74 no Enem. Era um
candidato indígena, estudante
de escola pública e havia apena

iliz

Evento discute influência
da tecnologia na educação

A

ut

Fundação Lemann e
Inspirare vão reunir
especialistas do Brasil
e do exterior em SP;
‘Estado’ sorteia convites
A educação está em evolução.
É com este mote que a Fundação Lemann, o Inspirare e o
Portal Porvir realizam no dia 4
de abril o Transformar, eventonoqualespecialistasdoBrasil e do exterior vão discutir
inovaçõescomoapersonalização do ensino, o aprendizado
baseadoemprojetoseasplataformasdecursosonlinegratuitos com milhares de alunos.
O evento abrirá espaço para
debater a formação de professores nesse contexto de mudançascaracterizadopelouso
intensivodetecnologiasdain-

formação e comunicação (TICs)
dentro e fora da sala de aula.
Segundo adiretoradoInspirare, Anna Penido, o Transformar
vai apresentar experiências concretas para resolver problemas
tradicionais da educação, entre
eles a dificuldade dos alunos em
matemática e a falta de interesse
dos jovens por uma escola que
não desenvolve as chamadas
competências para o século 21.
“Queremos oferecer novas referênciasparaque gestores,educadores, investidores sociais,
● Empreendedorismo

Um concurso cultural vai escolher jovens que têm startup ou
plano de negócios com foco em
educação para participar do
Transformar e apresentar o projeto a investidores e especialistas.
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Direito
vagas

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Com reserva de 30%
de vagas para cotistas

40 vagas

Com reserva de 50%
de vagas para cotistas

VAGAS NOTA DE CORTE

VAGAS NOTA DE CORTE

6

683,18

13

747,31

21

734,59

717,50

4

699,84

14

733,98

24

725,59

1

725,38

6

699,28

13

773,19

21

765,32

1

774,98

4

655,00

14

751,64

24

741,07

750,96

7

765,86

126

790,24

90

794,91

22

85,82

33,46

110,86

uma vaga para esse perfil no curso. Sem contar essa vaga, a nota
de corte mais baixa nesse curso
foi de 576,90 – a concorrência
ampla foi de 662,18.
Jáno curso deEngenharia ElétricanoInstitutoFederaldeEducação, Ciência e Tecnologia de
Goiás, a nota de corte para estudante de escola pública preto,
pardo ou indígena foi de 805,95.

56,33

69,32
INFOGRÁFICO/ESTADÃO

Mais de mil cursos já reservam 50% das vagas
ApesardeaLeideCotasdeterminar que a cota de 50% das
vagas em instituições federais de ensino para alunos de
escolas públicas seja alcançada daqui a três anos, 1.229 cursos espalhados pelo País já reservaram esse porcentual de
cadeiras no processo seletivo
deste ano. Na média, as notas
de corte dos cotistas não pas-

do pelo Conselho de Reitores
das Universidades Estaduais
de São Paulo (Cruesp), professores da USP, Unicamp e
Unesp têm 10 dias para discutir o projeto de cotas proposto
pelos reitores e pelo governo
estadual. As unidades devem
encaminhar à direção de cada
universidade um posicionamento até dia 28 de março,
para que o modelo final seja
discutido e decidido nos conselhos universitários.
Batizado de Programa de
Inclusão com Mérito no Ensino Público Paulista (Pimesp),
o projeto propõe alcançar, em
três anos, 50% das matrículas
em cada curso de alunos da
escola pública, sendo 35%
pretos, pardos e indígenas.
Parte das vagas seria preenchida por alunos que passariam por um college, semipresencial de dois anos – ideia
que tem causado polêmica. O
desejo do governo do Estado é
que as universidades tenham
um programa de cotas similar
ao das federais já no próximo
vestibular. / P.S.
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DIFERENÇA ENTRE COTISTAS
E AMPLA CONCORRÊNCIA

40

Com reserva de 12,50%
de vagas para cotistas

é

Com reserva de 12,50%
de vagas para cotistas
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de notas de corte se a meta de 50% das vagas para cotistas já valesse na última seleção nas federais
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● Simulação

● Segundo calendário defini-
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Se, neste ano, a reserva de vagas para cotistas nas instituições federais de ensino já fosse de 50% (meta para 2016), a
nota de corte desses estudantes teria na média uma queda
inferior a 5%. Na concorrência ampla, onde disputam os
alunos de escolas particulares, o desempenho mínimo
para ingressar nas instituições teria um salto de 1%.
A conclusão é que o sistema
de cotas, quando totalmente
implementado, não deverá
criar um desnível entre cotistas e não cotistas – ou seja, a
notadeingresso docotistanão
será muito inferior ao do não

cotista,eestenãoprecisarádeum
desempenho muito maior do que
hoje para conseguir uma vaga.
O cálculo foi realizado a partir
daconcorrência registradanoúltimoSistemadeSeleçãoUnificada (Sisu) em cinco cursos: Medicina e Pedagogia na Federal do
Ceará (UFC), Engenharia Civil
no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São
Paulo (IFSP), Direito e Matemática na Federal do Rio de Janeiro
(UFRJ) (abaixo, a comparação
em três cursos). As projeções foram realizadas pelo Ministério
da Educação (MEC). O estudante usa a nota do Enem para concorrer pelo Sisu.
Adistânciadanotamínimaentre cotistas e concorrência am-

Estaduais têm 10
dias para avaliar
projeto de cotas
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Paulo Saldaña
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Estudo mostra que, se 50% das vagas das federais já fossem reservadas
para cotas, nota de corte de cotista seria apenas 5% inferior

mo. “Estamos identificando que
nos cursos de maior concorrência a distância de nota de corte
não é grande. Porque o topo da
escola pública é muito bom”, diz
ele, que faz ressalvas. “Mas não
podemos nos enganar. Temos
de avançar na qualidade do ensino médio, é o maior desafio na
educação.”
Segundo o professor da USP
Reynaldo Fernandes, uma distânciade80pontos– comoocorre em Medicina na UFC – é alta e
pode representar uma distância
entre os perfis dessa candidatos.
Mas ele faz uma observação.
“Não pode colocar essa distância só como consequência para
cota. Já há uma distância entre o
primeiro colocado e o último
aprovado, que também vai aumentar”,diz ele, responsável pela transformação do Enem em
vestibular, em 2009, quando era
presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais(Inep), ligado aoMEC.
Para o professor de Estatística
Tufi Machado Soares, da Universidade Federal de Juiz de Fora
(UFJF),umadistânciade50pontosnãochegaterumimpactonos
perfis de alunos, mas seria necessário um estudo mais aprofundado para concluir quantos pontos
de fato diferenciaria alunos. “O
ideal seria que as instituições fizessem estudos para apontar
qualproficiênciamínimaumcandidato deve ter para conseguir
terminar determinado curso.”
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Diferença de nota
de cotistas para não
cotistas é pequena

pretos, pardos ou com renda de
até 1,5 salário mínimo mais que
dobraria caso o número de vagas
reservadasfossede 50% do total.
Esse foi o curso mais procurado
na última seleção. Em Direito na
UFRJ, o quarto com a maior procura no sistema, a distância entre cotistas e concorrência normal teria uma variação de apenas 13 pontos.
A partir de 2012, no primeiro
ano em que a Lei de Cotas passou a valer para o ingresso nas
instituições federais de ensino, a
exigência era de uma reserva mínimade12,5%das vagaspara alunos de escola pública –algumas
universidades praticaram porcentuais maiores. A cota deve
ser atendida por curso, respeitando também critérios de cor
de pele e renda familiar.
NoSisu,oscandidatosconcorrem às vagas reservadas para cada grupo, o que gera, portanto,
uma nota de corte para cada faixa (como é possível notar no infográfico). A distância de nota
apresentada é considerada pelo
MECpequena,emboraalgunsespecialistas divirjam.

pa
r

}

Vida A13

Foiamaiornotadecortedecotistas entre todos que reservaram
50% das vagas para alunos de escola pública, respeitando critérios de cor de pele e renda. E só
ficou atrás da concorrência ampla do curso de Engenharia Civil
na mesma instituição.
Respeitando o que manda a lei
– que exige, além do porcentual
de escola pública, reserva de va-

gas para alunos carentes com
renda familiar de até 1,5 salário
mínimo per capita e a manutenção da proporção de pretos, pardose indígenas que existeem cada Estado – , as universidades
têmautonomiaparacriar asconcorrências e reserva de vagas.
Nessa lista, as vagas são divididas em oito modelos de cotas:
candidatos pretos, pardos ou indígenas com renda familiar inferiora1,5salário mínimopercapita; candidatos pretos, pardos ou
indígenas independentemente

da renda – algumas instituições separam os indígenas,
criando outra concorrência;
candidatos com renda familiar inferior a 1,5 salário mínimo por pessoa e candidatos
com renda superior a essa,
mas que tenham também estudado em escola pública.
Antes de chegar à meta de
50% em 2016, as instituições
que ainda não respeitam essa
marcadevemseguirumaescala já definida: 25% em 2014 e
37,5% em 2015. / P.S.

Matéria
empreendedores e especialistas
brasileiros se sintam motivados
e capacitados a gerar inovações
que respondam aos desafios da
educação brasileira”, diz Anna.
Entreospalestrantes convidados está o indiano Anant Agarwal, presidente do edX, plataforma criada por Harvard e MIT para a oferta de cursos online de
acesso gratuito. Também virá ao
evento um representante do Departamento de Educação de Nova York, para falar sobre os desafiosda adoçãodemodelos inovadores em redes de ensino.
O Transformar será realizado
no Hotel Maksoud Plaza, na Bela
Vista, região central. O acesso é
restrito a convidados. Cinco vagas estão reservadas a secretários de Educação e professores
leitoresdo Estado.Os interessadosdevemenviarcurrículoejustificativadeporquedeveserselecionado para o e-mail estadao.
edu@estadao.com até o dia 22.
Todas as atividades terão
transmissãoaovivo,peloYouTube. Mais informações no site
transformareducacao.org.br.

INFORME PUBLICITÁRIO

UNIESP compra prédio da BM&F Bovespa
Meta é chegar a dez unidades no centro de São Paulo
O Grupo Educacional UNIESP adquiriu o prédio da
BM&FBovespa localizado na rua Três de Dezembro, no
centro de São Paulo. A aquisição marca o forte ritmo de
expansão do grupo, que já conta com mais de uma centena de faculdades associadas e independentes, 125 mil
alunos e nove mil funcionários. O principal motivo da
compra é o investimento na revitalização do centro
paulistano, processo que teve início na gestão da exprefeita Marta Suplicy (PT). Em 2004, a UNIESP
instalou sua primeira unidade na área central. Hoje são
sete prédios com uma circulação diária de 15 mil estudantes. A meta é chegar a dez unidades e 22 mil alunos
até o final de 2013. Para o presidente do Grupo
Educacional UNIESP, Fernando Costa, a educação é
uma das principais ferramentas para a revitalização
urbana e é nessa direção que o grupo quer ser parceiro
da Prefeitura de São Paulo. Segundo ele, "estudando
no centro, nossos alunos percebem melhor a cidade que
vivem e passam a cuidar dela com mais carinho, o que
representa um passo importante para uma cidadania
ativa e a preservação do espaço público".
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 mar. 2013, Primeiro Caderno, p. A13.

