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O vestibulando de São Paulo
tem 57 mil chances de entrar
na faculdade neste meio de
ano. Essa é a soma das vagas
oferecidas pelas melhores ins-
tituições de ensino superior
que realizam vestibulares de
inverno. Uma oportunidade
de ouro para apressadinhos
ou atrasados, que, em comum,
não querem esperar o começo
do próximo ano para chegar
ao ensino superior.

As vagas estão distribuídas
em 47 instituições paulistas
que, além de terem vestibular
no meio de ano, obtiveram no-
tas acima de 3 (consideradas
satisfatórias) no Índice Geral
de Cursos (IGC), o indicador
federal de qualidade de insti-
tuições de ensino superior. O
índice vai até 5 (confira o qua-
dro de vagas na pág. 10).

Segundo levantamento do
Estadão.edu, apenas duas des-
sas instituições têm nota máxi-
ma no IGC: a Escola de Admi-
nistração da Fundação Getú-
lio Vargas (FGV) e o Insper.
Entre as dez com notas 4, três
são públicas: a Universidade
E s t a d u a l P a u l i s t a
(Unesp), as Faculda-
des de Tecnologia
(Fatecs) e o Insti-
tuto Federal de
Educação, Ciên-
cia e Tecnolo-
gia de São Paulo
(IFSP).

Além do bom
número de oportu-
nidades, esses proces-
sos seletivos têm, em geral,
uma concorrência menor que
nos vestibulares tradicionais
do verão. Isso ocorre porque o
perfil de candidatos é um pou-
co diferente daquele do fim de
ano, de alunos que estão na ma-
ratona de preparação para a
Fuvest e o Exame Nacional do
Ensino Médio (Enem).

Mas, nas faculdades de pon-

ta, a vaga não vem de graça. Se-
gundo o coordenador de vesti-
bular do Anglo, Alberto Nasci-
mento, leva vantagem quem
começou a estudar logo no co-
meço do ano. “O aluno precisa
estar muito consciente do que
realmente busca.” Há também
quem queira só treinar para o
fim do ano (veja na pág. 8).

O estudante Murillo Reis,
de 18 anos, demorou um pou-

co para ter certeza do que
queria cursar. Che-

gou a ser aprovado
em três universi-

dades públicas
no ano passa-
do, fez matrícu-
la em Psicolo-
gia na Unesp de

Assis, mas desis-
tiu na primeira se-

mana.“Era muito lon-
ge da capital e não tinha co-

mo me manter. Pediam dedica-
ção integral.”

Agora ele vai tentar Agrono-
mia na Unesp de Ilha Solteira,
cidade onde tem família. A pro-
va de primeira fase será aplica-
da no próximo dia 26. “Tenho
menos tempo para me prepa-
rar, mas quero entrar logo na
faculdade. Assim, começo a

trabalhar mais cedo também”,
diz Murillo.

Outra chance. Quem também
não quer ficar o ano todo fora
da faculdade é o estudante Fer-
nando Kim, de 18 anos. Ele pas-
sou em Direito assim que ter-
minou o ensino médio, em
2011. Cursou um semestre,
mas não gostou. Trancou a fa-
culdade e estudou por conta

própria para tentar vaga em
Publicidade e Propaganda na
ESPM – uma das particulares
mais concorridas. Acabou re-
provado na primeira vez.

Neste ano, Fernando se ma-
triculou em um cursinho pre-
paratório para tentar a ESPM
de novo. “Estudo em casa a ma-
téria que vi no cursinho pela
manhã”, conta. “É vantajoso
fazer vestibular no meio do

ano, principalmente para pes-
soas como eu, que de repente
resolveram mudar de curso e
não querem esperar tanto tem-
po para voltar à faculdade.”

A coordenadora do Cursi-
nho da Poli, Alessandra Ventu-
ri, lembra que todo tempo de
estudo é precioso para quem
vai prestar vestibular agora.
“A organização tem de ser mui-
to bem planejada e orientada.”

A temporada
de vestibulares de
inverno está aberta,
com uma oferta de
57 mil vagas. É
a oportunidade
para quem não quer
mais esperar para
entrar na faculdade

É hora de tentar de novo

Ansiedade.
Após largar um
curso na Unesp,
Murillo quer
voltar para a
faculdade ainda
neste ano:
‘Assim começo
a trabalhar
mais cedo’
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RAIOXDASPROVAS

PROVA
Pela manhã, são 60
testes – Física, Química
e Biologia não caem.
A tarde é de questões
discursivas, além da
redação. Candidatos de
Administração de
Empresas fazem prova
de Matemática e os de
Administração Pública,
de História e Geografia
e de Interpretação do
Brasil contemporâneo.

REDAÇÃO
Elogiada pelo nível de
reflexão exigido e pela
interdisciplinaridade.

PROVA
De manhã, os alunos
resolvem 30 questões
objetivas de Português
e duas redações.
À tarde, caem 35
perguntas de análise
quantitativa e lógica.

REDAÇÃO
Os textos devem ser
escritos em formato
dissertativo. Os temas
costumam ser curtos e
diretos, como ‘Mentira,
um mal necessário?’.
Às vezes, o material
de apoio traz textos
curtos e imagens.

PROVA
Além da redação, são
45 questões objetivas,
divididas em blocos de
5 para cada matéria do
ensino médio. Língua
Portuguesa e Literatura
caem juntas, em dez
testes. Há ainda três
questões discursivas,
de Biologia e Química,
História e Geografia e
Física e Matemática.

REDAÇÃO
O material de apoio é
rico em informações.
A banca nem sempre
pede texto dissertativo.

PROVA
São 90 questões de
múltipla escolha na
primeira fase. Quem
passa resolve mais
36 questões
discursivas na
segunda. Nas duas
etapas, caem
perguntas de Filosofia.

REDAÇÃO
Pede um texto
dissertativo sobre
assuntos atuais e
conectados à vida dos
estudantes. Oferece
em troca um rico
material de apoio.

PROVA
Tem 60 questões de
múltipla escolha e uma
redação. São 11 testes
de Língua Portuguesa e
Literatura e 7 de cada
uma das outras
matérias do ensino
médio. Professores
consideram o exame
simples e clássico.

REDAÇÃO
A banca não costuma
dizer claramente o
tema: pede ao aluno
uma dissertação sobre
aspectos comuns ao
material de apoio.

INSPERADMINISTRAÇÃO
FGV

PUC-SPMACKENZIEUNESP
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 maio 2013, Estadão.EDU, p. 6-7.




