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A Unesp é a primeira universi-
dade estadual paulista a esta-
belecer metas de inclusão de
alunos de escolas públicas e
de minorias étnicas. A insti-
tuição aprovou linhas gerais
do projeto lançado pelo go-
verno paulista, que prevê atin-
gir 35% de matrículas de estu-
dantes da rede pública no pró-
ximo vestibular em cada cur-
so, chegando a 50% até 2016.
Nesse grupo, deverá ser res-
peitada a proporção censitá-
ria de pretos, pardos e indíge-
nas do Estado, que é de 35%.

Historicamente, as universi-
dades de São Paulo sempre rejei-
taram qualquer ideia próxima à
reserva de vagas. Em 2012, lei
federal instituiu as cotas nas ins-
tituições federais. Depois dis-
so, o governador Geraldo Alck-
min (PSDB) exigiu que os reito-
res criassem uma proposta, que
veio a ser o Programa de Inclu-
são com Mérito no Ensino Supe-
rior Público Paulista (Pimesp).

O plano, apresentado por
Alckmin ao lado dos reitores,
não fala em cotas, mas em me-
tas. O governador, no entanto,
garantiu que o objetivo é reser-
var as vagas para cotistas.

As outras universidades esta-
duais – USP e Unicamp – ainda
não deliberaram sobre o progra-
ma, que também está em deba-
te nas Faculdades de Tecnolo-
gia (Fatecs) e de Medicina de
Marília (Famema) e Ribeirão
Preto (Famerp).

A Unesp é a universidade do
Estado com mais estudantes de
escola pública. Em 2012, por
exemplo, 37,7% dos calouros
cursaram o ensino médio nas re-
des municipais, estadual ou fe-
deral (os números deste ano ain-
da não foram divulgados). Mas
a distribuição por curso não se-
gue a mesma lógica. Das 90 va-
gas de Medicina, só duas foram
ocupadas por alunos de escola
pública. Em 2011, não havia ne-
nhum estudante com esse per-

fil. O reitor da universidade não
atendeu ao pedido de entrevis-
ta do Estado. No último vesti-
bular da USP, 28,5% dos candi-
datos da rede pública passa-
ram. Já na Unicamp, essa taxa
foi de 33,3%.

Alternativas. O Conselho Uni-
versitário da Unesp vai agora se
debruçar sobre como atingir as
metas. Os dirigentes querem
mais informações sobre o colle-
ge – curso semipresencial de
dois anos por onde 40% dos alu-
nos de escola pública passa-
riam antes de ingressar na gra-
duação tradicional.

O college faz parte do Pimesp e
tem sido o principal alvo de críti-
cas, até de docentes. Na USP, por
exemplo, as Faculdades de Medi-
cina e Direito e a Escola Politécni-
ca já o rejeitaram.

Por causa das críticas, o pro-
fessor Carlos Vogt, presidente
da Universidade Virtual do Esta-
do de São Paulo (Univesp), que
vai gerenciar o curso, já fala em
desvincular o college do Pi-
mesp. Vogt diz que sua criação
será levada adiante como forma
de expandir a oferta de vagas no
ensino superior paulista. “Os
cursos poderão ou não ser ado-
tados pelas universidades para

cumprir as metas. As institui-
ções têm liberdade para esco-
lher as estratégias de inclusão.”

O presidente da ONG Educa-
fro, frei David dos Santos, come-
morou. “A Unesp foi capaz de
rever suas posições e sabemos
que a sociedade amadurece
quando isso acontece. Ao dar-
mos oportunidade para alguém
lá de baixo, provoca-se uma mu-
dança em toda a estrutura.”

Já para o sociólogo Simon
Schwartzman, o Pimesp é “bem
superior” à política federal de
cotas. Por outro lado, ele critica
a adoção do critério racial tam-
bém pelo governo paulista. “É
um equívoco, mas essa me pare-
ce uma batalha perdida.”

Para os alunos, os principais
afetados, a decisão dividiu opi-
niões. “Quem vem de escola pú-
blica precisa se esforçar três ve-
zes mais”, diz Lucas Batista, de
20 anos, aluno de Artes Visuais
da Unesp que estudou na rede
pública. Uma das preocupações
é a possibilidade de as cotas se
tornarem permanentes. “Elas
amenizam o problema a curto
prazo, mas é preciso investir em
educação de base e extingui-las
no futuro”, afirma Paulo Henri-
que Ortega, de 23, que também
estou na rede pública e inicia
um mestrado em Física na
Unesp, / COLABOROU BRUNO DEIRO
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Unesp é a 1ª universidade estadual de
SP a aprovar cota para escola pública
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NãoAs universidades paulis-
tas são autônomas. Elas
podem escolher se acei-

tam o Pimesp. A decisão da Unesp não
necessariamente será seguida pela USP
e pela Unicamp. Sou contra as cotas, por-
que baixam o nível das universidades
num momento em que o Brasil precisa
se tornar mais competitivo – e isso pas-
sa pela qualidade de ensino. Tenho sim-
patia pela ideia de metas para aumentar
a participação de setores menos privile-
giados na universidade. Mas esses alu-
nos têm de se esforçar. O jeito é criar
cursos preparatórios para complemen-
tar os conhecimentos dos candidatos de
escola pública. Na verdade, a solução de-
finitiva seria melhorar o ensino médio
em geral.

✽

FÍSICO E EX-REITOR DA USP
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SimO quadro geral desse de-
bate foi dado pela Lei de
Cotas nas instituições fe-

derais de ensino e o governo paulista foi
forçado a tomar uma iniciativa. Nas uni-
versidades paulistas, a inclusão é muito
baixa, ainda mais em cursos concorri-
dos. Assim, as universidades foram ins-
tadas não mais a discutir um sistema de
cotas, mas como elas serão implementa-
das. Há dois anos, cota era tabu na USP e
agora é preciso debatê-la. A decisão da
Unesp é acertada, pois esse college, co-
mo foi proposto, é uma aberração. É um
curso, criado por pressão da Univesp,
que o candidato pobre faz para disputar
uma vaga sem garantia de que vai en-
trar.

✽

PROFESSOR DA FACULDADE DE

EDUCAÇÃO DA USP

● A Unesp aprovou metas de in-
clusão do programa do governo,
mas manteve a dúvida: a universi-
dade vai ter ou não a reserva de
vagas para alunos de escola pú-
blica? A indefinição explícita so-
bre o termo – ao contrário da lei
federal, que determina a inclusão
– é criticada, sob o argumento de
que as instituições poderiam não

preencher as vagas. Assim, o
retrato social, sobretudo em cur-
sos concorridos, não mudaria.

O diretor da ONG Educafro, frei
David dos Santos, entende que
essa política precisa ser imple-
mentada com “responsabilida-
de”, para que não haja uma falsa
inclusão. “Estamos cobrando
que o governo tenha uma comis-
são para fiscalizar o cumprimen-
to integral dessas metas”, disse.
Fontes ouvidas pelo Estado indi-
cam que respeitar o porcentual
de negros entre os matriculados
será o maior desafio. / C.L e P.S.

Após votarem pela manutenção
da greve, cerca de 5 mil professo-
res da rede estadual fizeram, no
fim da tarde de ontem, uma pas-
seata até a Praça da República,
onde fica a Secretaria de Estado
da Educação. No trajeto, chega-
ram a bloquear as duas pistas da
Avenida Paulista e fecharam

parte da Rua da Consolação.
Com faixas dizendo “Não sou

celular para viver de bônus”,
eles reivindicam reajuste de
36,74% e mudanças nas contra-
tações. Parte da categoria está
parada desde segunda-feira,
quando o governo anunciou au-
mento do reajuste de 6% para

8,1%. “É um descaso de décadas.
Em 1993 eu estava neste mesmo
lugar, lutando pela mesma cau-
sa”, disse Reginaldo Domingos,
docente de Mogi das Cruzes. Se-
gundo ele, em sua escola, meta-
de dos docentes aderiu à greve,
com o apoio dos alunos.

A Apeoesp afirma que 35%

dos docentes aderiram à parali-
sação – para a Secretaria de Edu-
cação foram menos de 10%. Em
nota, a secretaria afirmou que é
deplorável que os dirigentes sin-
dicais “busquem ampliar a bai-
xa adesão ao movimento ten-
tando provocar a ausência de es-
tudantes”. / OCIMARA BALMANT

Professores em greve fecham parte da Paulista

✽

DEBATE

● História
Criada em
1976, a Unesp
está em 24
cidades e tem
47 mil alunos
e 3,5 mil pro-
fessores. Seu
orçamento é
de R$ 2,3 bi.
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Decisão influenciará
o debate sobre cota
na USP e Unicamp?

Decisão da estadual
reforça a dúvida:
é cota ou meta?

Apoio. O aluno Paulo Ortega quer as cotas, mas defende investimento na educação de base

Protesto. Docentes fazem passeata por reajuste salarial

Inclusão. Instituição aceita plano do governo que prevê 35% de matrículas de estudantes das redes municipais, estadual e federal no
próximo vestibular, chegando a 50% até 2016, mas questiona curso online; USP e Unicamp ainda não se posicionaram sobre programa

� Como é o projeto apresentado pelo governo, batizado de Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público Paulista (Pimesp)

PROPOSTA

OBJETIVO DO PROGRAMA É 
ALCANÇAR A PROPORÇÃO DE 50% DE 
ALUNOS DE ESCOLAS PÚBLICAS ATÉ 
2016 NAS TRÊS UNIVERSIDADES

Adoção progressiva
PORCENTAGEM DE VAGAS
OCUPADAS POR COTISTAS

35

43

50

2014 2015 2016

A IDEIA É QUE AS 
UNIVERSIDADES 
MANTENHAM SEUS 
PROGRAMAS DE 
INCLUSÃO E 
PROMOVAM UMA 
POLÍTICA DE 
RECRUTAMENTO 
NAS ESCOLAS

CURSO 
SEMIPRESENCIAL 
DE DOIS ANOS DE 
DURAÇÃO 

60%
Por quem serão preenchidas

Desses:
EM PORCENTAGEM DE VAGAS,
A PARTIR DE 2016

35

15

Alunos que 
cursaram todo 
o ensino médio 
em escolas 
públicas

ALUNOS DA REDE 
PÚBLICA, 
INDEPENDENTEMENTE 
DA COR DA PELE

PRETOS, PARDOS 
E INDÍGENAS

Não cotistas50

50

Por meio 
dos atuais 
vestibulares

40%
Por alunos 
formados no 
‘college’

Vestibulando se inscreve 
com a nota do Enem

Curso de 2 anos, com 
prazo máximo de 3 
para conclusão

Conteúdo será online, 
produzido pela Univesp

No fim do 1º ano, aluno 
pode prestar vestibular 
tradicional ou, se tiver 
média maior que 7, 
entrar numa Fatec 

Pode concluir o ‘college’ 
saindo com certificado 
de curso sequencial 
(permite participar de 
concurso que só exige 
nível superior)

Disputa vagas 
reservadas nas 
universidades

Como será o ‘college’ 1 2 Como as vagas das cotas 
serão preenchidas

3 4 Opções no ‘college’5
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A28.




