
Ministro recebe proposta de mudança no vestibular  
 
O ministro Cristovam Buarque recebeu nesta segunda-feira uma proposta de mudança no 
vestibular, que será testada na Faculdade de Direito de Santa Maria, no Rio Grande do Sul  
 
A linha básica do projeto, elaborado pela professora Deisy Ventura, inclui as disciplinas em três 
módulos: linguagem, raciocínio e contexto, além de uma prova específica de redação.  
 
'As questões transdisciplinares avaliam não só a capacidade de memorização dos candidatos, mas 
também de raciocínio', explica Deisy Ventura.  
 
Ela sugere uma prova com trinta questões, interligadas entre as diversas disciplinas. O campo da 
linguagem vai abranger conhecimentos de língua portuguesa e literatura, com temas relacionados 
à sensibilidade social e ao conhecimento da atualidade.  
 
As disciplinas naturais e exatas, especialmente a matemática, serão tratadas na parte do teste 
destinada ao raciocínio. O módulo contexto será integrado pelas questões de história e geografia, 
associadas a conhecimentos gerais sobre o mundo, o continente americano, o Brasil, o Rio Grande 
do Sul e a região de Santa Maria.  
 
O processo de autorização da Faculdade de Direito de Santa Maria está sendo analisado pelo 
Conselho Nacional de Educação (CNE). O primeiro vestibular diferenciado deve acontecer em julho 
ou janeiro, dependendo da autorização do CNE.  
 
A proposta apresentada pela professora não precisa de autorização do Conselho ou mudanças na 
legislação.  
 
Deisy Ventura acredita ser possível implantar a experiência por se tratar de uma faculdade 
pequena, com vagas para cem alunos de Direito.  
 
A idéia é implantar o projeto como uma experiência piloto. A professora destaca que a técnica não 
exclui nenhuma disciplina, apenas propõe um formato diferente.  
 
Ela ressaltou que algumas mudanças no ingresso ao ensino superior já estão ocorrendo, como o 
Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que avalia o desempenho dos alunos do 2º grau.  
 
(Roseli Garcia, da Assessoria de Comunicação do MEC)  
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