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Enem. Exame para detentos e
adolescentes apreendidos terá
30 mil participantes; provas
serão dias 3 e 4 de dezembro
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NA WEB

1.A Unesp foi a única esta-
dual paulista a reservar
vagas de inclusão. Qual

importância disso? Assumimos
as cotas ao garantir de fato o
atendimento aos porcentuais.
A Unesp assumiu seu lado so-
cial de universidade pública
sustentada pela população.

2.Por que decidiu pelo esca-
lonamento de metas?
Teremos um acréscimo

nos gastos de permanência
estudantil, uma vez que va-
mos mudar o perfil socioeco-
nômico dos alunos. Quere-
mos que ele venha e dar condi-
ções para que permaneça. Gas-
tamos hoje R$ 35 milhões com
o programa de permanência e
esperamos apoio do governo.

3.A Unesp tem o maior por-
centual de inclusão. Isso
facilitou a escolha? So-

mos uma universidade descen-
tralizada, que dá maior oportu-
nidade para o aluno do inte-
rior. Temos no geral 42% de
alunos de escola pública e por-
centual alto de pretos, pardos
e indígenas, mas a lógica é di-
ferente em cada curso. Por
isso teremos metas.

4.Qual expectativa em rela-
ção ao desempenho dos
ingressantes por cotas?

Vamos acompanhar cada gru-
po e, se houver necessidade
de reforço, vamos pensar o
que fazer, mas as experiências
que nos têm chegado é de que
os alunos acompanham.

REPETÊNCIA

Herman Voorwald, secretário estadual, sobre a mudança no sistema de ciclos

“Não entendo que isso vá aumentar a
reprovação. Entendo que crescerá a
responsabilidade do aluno e do
professor e a necessidade de reforço.”

Mais de 68,7 mil candidatos fize-
ram ontem a primeira fase do
vestibular da Unicamp em 18 ci-
dades do País. Os vestibulandos
disputam 3.460 vagas em 69 cur-
sos. Essa edição teve recorde

em número de candidatos pre-
sentes na prova – a abstenção
foi a menor (6,9%) desde 2011.

Segundo a Comissão Perma-
nente para os Vestibulares da
Unicamp (Comvest), não hou-

ve registro de graves problemas
nos locais de prova.

Em Belo Horizonte, no entan-
to, o exame começou mais tar-
de, às 15h30, por causa do rompi-
mento de cabo de rede. Alguns

alunos desistiram por causa do
problema, mas a Comvest não
soube informar o número total.

Tranquila. A prova foi compos-
ta de duas redações e 48 testes.

A primeira proposta de redação
exigia que o candidato escreves-
se uma carta às autoridades mu-
nicipais sobre mobilidade urba-
na. A segunda pedia um relató-
rio de ações culturais realizadas

em um colégio. As questões de
múltipla escolha foram marca-
das por conteúdos de atualida-
de, como a Primavera Árabe, e
uma imagem de Che Guevara
desenhada por Andy Warhol.

Os candidatos ouvidos pelo
Estado afirmaram que a prova
foi “tranquila” e “objetiva”.
Adriana Lins, de 18 anos, compa-
rou o vestibular com o Exame
Nacional do Ensino Médio, rea-
lizado em outubro. “A Unicamp
é completamente objetiva.
Achei a prova mais fácil.”

Professores de cursinhos dis-
seram que o exame foi bem ela-
borado e sem surpresas. “A pro-
va foi excelente, conteudista”,
afirmou Vera Antunes, coorde-
nadora do Objetivo. / BÁRBARA

FERREIRA SANTOS,

MÔNICA REOLOM,

S A R A H B R I T O ,

JULIA AFFONSO e

SUELLEN AMORIM,

ESPECIAIS PARA O

ESTADO

Correção. Veja
comentários dos

cursinhos

Mudança. Campanha de Had-
dad prometeu 94 mil vagas em
creches, mas sua gestão defen-
deu na Justiça criar 43 mil.

Unicamp bate recorde de vestibulandos na primeira fase
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4 PERGUNTAS PARA...
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Paulo Saldaña

A Universidade de São Paulo
(USP) aprovou neste ano alte-
ração no bônus em seu vesti-
bular já sabendo que não al-
cançaria, no próximo ano, as
metas propostas pelo gover-
no do Estado nos porcen-
tuais de matrículas de alunos
de escolas públicas e de pre-
tos, pardos e indígenas (PPI).
Documento obtido pelo Esta-
do mostra que, pelas simula-
ções feitas pela USP, o qua-
dro de inclusão não teria gran-
de alteração: só 27% das 171
carreiras analisadas teriam
35% de aprovados de escola
pública e 19% registrariam
mais de 12,2% de PPI.

O estudo com as simulações
foi produzido pela Pró-Reitoria
de Graduação para servir como
base para a deliberação do Con-
selho Universitário sobre inclu-
são. O órgão decidiu aumentar
a bonificação para quem é de es-
cola pública (até 20%) e criar
bônus extra para PPI. A USP ja-
mais apresentou as simulações,
que foram obtidas por meio da
Lei de Acesso à Informação pe-
la ONG Educafro.

As estimativas nas carreiras
consideraram o novo bônus no
resultado do vestibular para in-
gresso em 2012. Das 47 carrei-
ras em que o porcentual de apro-
vados vindos do ensino público
alcança ou supera 35% do total,
20 são de humanas, dez são li-
cenciaturas e 5 de saúde. Den-
tre os 30 cursos de Engenharia

analisados, só três chegam ao
porcentual.

Segundo o cálculo, com da-
dos de 2012, Medicina em São
Paulo, por exemplo, alcançaria
35,4% de alunos de escola públi-
ca na primeira chamada. Já na
simulação com resultados do
vestibular de 2013, 26,9% dos
convocados em primeira cha-
mada teriam vindo de escola pú-
blica. O porcentual de alunos
de PPI chegaria a 7,6% no curso.

Em toda a USP, os convoca-
dos de escola pública em primei-
ra chamada subiriam de 25,3%
para 28,9%. Enquanto os pre-
tos, pardos e indígenas iriam de
6,2% para 7,8%.

Metas. A proposta do governa-

dor Geraldo Alckmin (PSDB),
construída no ano passado em
parceria com os reitores das
três estaduais, era estipular me-
tas fixas escalonadas de inclu-
são. A USP decidiu pela estraté-
gia de aumentar a bonificação.

O estudo mantinha as metas
parciais até 2018, que também
estipulavam 35% de escola pú-
blica e 12,2% de PPI para 2014. A
USP, entretanto, jogou para
2018 a meta de ter 50% dos alu-
nos de escola pública entre os
matriculados por curso.

O diretor da Educafro, frei Da-
vid Santos, disse que o docu-
mento deixa claro que a inclu-
são não será efetiva com a mu-
dança do bônus. “A USP usa da-
dos científicos para tudo que
faz, mas quando é para pensar
em ações para pretos e pobres
não usa dados científicos”, diz.

Neste ano, 37,9% dos mais de
170 mil candidatos que devem
fazer a Fuvest no próximo dia
24 são de escola pública. Mora-
dor de Brasilândia, na zona nor-
te, o estudante Agnelo Santos,
de 17 anos, não tem nenhum
amigo ou parente na USP. Ele
faz cursinho ao mesmo tempo
em que termina o 3.º ano na Es-
cola Estadual Cohab Brigadeiro
Eduardo Gomes. “A gente sai
da periferia, não tem nada no
colégio e, ao mesmo tempo,
tem um monte de playboy que
está lá e não dá valor”, diz ele,
que tenta o curso de Geofísica.

Por meio de nota, o pró-rei-
tor adjunto de Graduação, Paul
Jean Etienne Jeszensky, infor-

mou que existe a disposição de
mudar os mecanismos caso os
resultados não sejam satisfató-
rios, mas ressaltou que “é pre-
maturo” fazer conclusões.

Ele reafirmou que a USP nun-
ca prometeu atingir metas ime-
diatamente. “É um sistema
complexo que deve ser cuidado-
samente controlado e monito-

rado, tendo em vista as metas
globais de longo prazo.”No últi-
mo vestibular, 28% dos matricu-
lados na universidade eram de
escola pública.

Estudo obtido pelo ‘Estado’ mostra que porcentuais de inclusão de alunos de escola pública e pretos, pardos e indígenas propostos por
Alckmin só seriam obtidos em 47 das 171 carreiras da universidade; para Educafro, documento deixa claro que inclusão não é efetiva

Julio Cezar Durigan,
reitor da Unesp

USP mudou bônus
sabendo que não
alcançaria meta

Adriana.
‘Prova fácil’

Sonho. Agnelo faz escola pública e tenta vaga em Geofísica

INCLUSÃO
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SEJA UM EXPOSITOR DA FEIRA 
DO EMPREENDEDOR 
SEBRAE SÃO PAULO.
RESERVE JÁ O SEU ESPAÇO.

• Maior evento de empreendedorismo do País, 
 com média de 55 mil visitantes.
• De 22 a 25 de fevereiro no Expo Center Norte.
• Pré-inscrição no site http://sebr.ae/sp/expositor
 ou pelos telefones (11) 3539-9968/3539-9926.
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META PROPOSTA 
PELO GOVERNO

SIMULAÇÃO 2014, 
COM BÔNUS

Convocados na 1ª chamada
EM PORCENTAGEM

Poli

Alunos de 
escola pública

Pretos, pardos 
e indígenas

0 50

0 502,5

12,5 18

5,2 12,2*

35

Direito

Alunos de 
escola pública

Pretos, pardos 
e indígenas

0 50

0 503,6

15 20,9

5,7

35

12,2*

Medicina

Alunos de 
escola pública

Pretos, pardos 
e indígenas

0 50

12,2*0 503,3

16,7 26,9

7,6

35

Geral

Alunos de 
escola pública

Pretos, pardos 
e indígenas

0 50

0 506,2

25,3 28,9

7,8 12,2*

35

*As metas do PPI são calculadas a partir da proporção de 35% desse público entre os alunos 
matriculados da escola pública  
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 nov. 2013, Primeiro Caderno, p. A18.
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