
Entidade busca parceiros para ampliar cursinho 
 
Fundação prepara aluno carente para o vestibular; empresas podem adotar salas de aula 
 
Numa alternativa ao sistema de cotas, a Fundação Instituto de Administração (FIA), entidade 
formada por professores da Universidade de São Paulo (USP), está buscando parceiros para 
expandir seu cursinho pré-vestibular destinado a alunos carentes. O curso começou a funcionar no 
ano passado e hoje tem 50 alunos, mas a idéia da FIA é que empresas sejam também 
financiadoras do projeto, adotando salas de aula.  
 
"Muitas pessoas se posicionam contra as cotas nas universidades, por isso pensamos que, em vez 
de reserva de vagas, poderíamos preparar esses alunos para competir de verdade no vestibular", 
diz o diretor de cursos da FIA, Joel Dutra. Este ano, foram selecionados estudantes egressos de 
escolas públicas da cidade de Itapevi, na Grande São Paulo, com a ajuda de autoridades locais. 
Além das aulas em período integral na FIA, eles recebem transporte, alimentação, material e 
acompanhamento psicológico semanal.  
 
As aulas estão estruturadas com material didático do Curso Objetivo, mas, segundo Dutra, são 
feitas adaptações em virtude do perfil do aluno.  
 
"Tentamos seguir as apostilas, mas muitas vezes é preciso parar para explicar questões básicas", 
diz o professor de física e matemática do curso, Alessandro Shirahige.  
 
"Mudou tudo na minha vida. Aqui, recebemos estímulo e agora acredito que posso entrar na USP", 
diz a aluna Fernanda Lessa, de 18 anos, que quer cursar Jornalismo.  
 
Seu colega Erik Fonseca, que vai prestar Geografia, também nunca pensou em estudar em um 
cursinho. "Eu iria fazer vestibular e, se não passasse, apelaria para o exército", conta. Na família, 
apenas duas primas ingressaram no ensino superior. "Sempre foi meu sonho." Os dois se 
inscreveram nas escolas onde estudavam e participaram de testes, para comprovar a situação de 
carência.  
 
Custos - De acordo com a FIA, as empresas participantes terão custo anual de cerca de R$ 400 
mil para manter uma sala de aula com 50 alunos. A gestão seria da fundação, mas os gastos 
gerais ficariam por conta da empresa. Segundo Dutra, há possibilidade de expandir o cursinho 
para um total de 20 classes. A FIA é uma entidade que realiza projetos em convênio com a USP, 
oferece cursos de especialização pagos na área de administração e presta consultoria para 
companhias. (Renata Cafardo) 
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