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Sem aderir às cotas, universidades aumentam isenções da inscrição para o vestibular e vão a 
colégios tentar atrair estudantes 
 
Sem uma posição definida sobre a adoção de cotas, a USP e a Unesp preferiram implementar 
medidas menos radicais para atrair estudantes da escola pública neste ano. A estratégia é levar 
alunos do ensino médio público a se inscrever no vestibular por meio de visitas e do aumento das 
isenções da taxa de inscrição. 
 
Essas ações foram consideradas insuficientes por movimentos que reivindicam a inclusão social no 
ensino superior. 
 
Atualmente, 80% dos estudantes do ensino médio são da rede pública, mas eles não chegam a 
45% dos inscritos nos processos seletivos das universidades mantidas pelo Estado. 
"O sujeito pensa: "Isso não é para o meu bico'", diz o diretor acadêmico da Vunesp (fundação que 
aplica o vestibular da Unesp), Fernando Prado. "Mas, se ele nem presta [o vestibular], como vai 
saber se pode ou não entrar na universidade?" 
 
Na tentativa de ao menos aliviar essa resistência de possíveis candidatos, a Unesp formou uma 
equipe com 68 professores, que farão palestras a 120 mil estudantes em 400 escolas públicas. 
O resultado do questionário respondido pelos vestibulandos no processo seletivo para ingresso 
neste ano mostra que 56% dos inscritos tomaram conhecimento da prova no local onde estudam 
(escola ou cursinho). 
 
A idéia é apresentar o vestibular e mostrar, como incentivo, dois dados: 38,6% dos ingressantes 
na universidade em 2005 estudaram em escola pública, e 27,9% foram aprovados sem ter feito 
cursinho. 
 
A outra medida adotada pela Unesp é o aumento do número de isenções da taxa de inscrição, que 
custa R$ 105, incluindo o manual. Serão 34 mil, sendo 26 mil de uma parceria com o governo do 
Estado. A parceria oferece isenções para dois alunos de cada classe de 3º ano das escolas 
estaduais. 
 
Caberá aos diretores dos colégios escolher os nomes. A universidade e o governo recomendam 
que sejam considerados o desempenho escolar e o interesse dos candidatos pelos estudos. O 
diretor acadêmico da Vunesp admite que há a possibilidade de haver arbitrariedade nas 
indicações.  
 
"Mas, no geral, esperamos ter um bom resultado", disse. 
Com as medidas, a universidade espera que aumente o número de estudantes da rede pública 
inscritos no seu vestibular e, conseqüentemente, suba a participação deles entre os aprovados, 
atingindo 50% do total. 
 
Cartas 
A USP também aumentou o número de isenções, que chegou a 65 mil -como na Unesp, a taxa 
está em R$ 105. Em 2004, quando foram oferecidas 60 mil isenções, só 39,5 mil foram 
preenchidas. 
A universidade 
 entende que um dos fatores para essa sobra foi justamente a falta de divulgação do seu 
vestibular nas escolas públicas. Por isso, neste ano, a instituição afirmou que foram enviadas 
cartas para todos os colégios estaduais de São Paulo para apresentar o vestibular e convidar 
professores a visitar a universidade. 
"Queremos tornar a USP mais próxima, familiar ao aluno da escola pública", disse a pró-reitora de 
graduação, Sonia Penin. "A auto-exclusão é uma questão terrível, socialmente falando." 
 
Para Penin, mesmo que o candidato do ensino médio público avalie que tem poucas chances de 
ser aprovado, ele deve prestar o vestibular. "Ao fazer a prova, ele fica mais bem preparado para o 
próximo ano", disse. 
 



Tanto a USP quanto a Unesp estão discutindo a adoção ou não de cotas para alunos da rede 
pública. As duas universidades, por enquanto, vão analisar o impacto das medidas já adotadas, 
para verificar se foram suficientes. 
 
Entre as universidades públicas mantidas pelo Estado, a Unicamp foi a única que já alterou seu 
vestibular visando a inclusão de estudantes do sistema público. A partir deste ano, esses 
estudantes ganharam pontos extras. 
 
A instituição também busca aumentar o número de candidatos da escola pública. Além das 
isenções da taxa, a universidade anualmente convida as escolas a visitarem seu campus. 
No entanto, anteontem, a Unicamp aprovou um documento que critica a exigência de reservar 
50% das vagas de universidades federais a estudantes da escola pública, como prevê o texto da 
reforma universitária. 

 
 
Leia Mais 
 
Com 24 campi, Unesp é a mais acessível  
Da Reportagem Local 
 
A Unesp é a universidade estadual paulista que tem, proporcionalmente, o maior número de 
alunos aprovados que se formaram no ensino médio público. 
 
Em 2005, foram 38,6% dos matriculados. A universidade possui essa marca sem adotar medidas 
como a da Unicamp, que a partir do vestibular para ingresso neste ano deu pontos extras para 
estudantes da rede pública. 
 
Na universidade de Campinas, 35,3% dos matriculados se encaixaram nesse perfil. Na USP, o 
percentual foi de 24,8%. 
 
Segundo o diretor acadêmico da Vunesp (fundação que aplica o vestibular da Unesp), Fernando 
Prado, uma das explicações para o maior percentual de alunos do ensino médio público na 
universidade é a sua distribuição pelo Estado -são 24 campi, contra sete da USP e quatro da 
Unicamp. 
 
"O candidato tem um curso mais perto de casa, o que ajuda aquele que não tem condição de se 
manter fora ou que precise viajar todo dia", disse Prado. 
 
Modelo do vestibular 
Outro fator apontado pelo diretor é o modelo do vestibular. Diferentemente da USP, a prova da 
Unesp tem somente uma fase, ou seja, todos os candidatos fazem todas as provas. 
 
"Isso ajuda aquele candidato, em geral da escola pública, que não vai muito bem na parte de 
conhecimentos gerais [da prova], mas que tem potencialidade e pode demonstrar isso na 
redação", afirmou Prado. 
 
Na USP, apenas fazem a redação os alunos que atingem a nota de corte e conseguem ir para a 
segunda fase. A Fuvest (fundação que aplica o vestibular da USP) considera ser inviável, 
atualmente, corrigir os textos de todos os candidatos -no último processo seletivo, foram quase 
150 mil, ante 91 mil na Unesp. 

 
 
Leia Mais 
 
Concorrência na Fuvest afasta estudantes  
Da Reportagem Local  
 
Os alunos que cursam o ensino médio em escolas da rede pública, muitas vezes, optam por não 
prestar o vestibular das principais universidades públicas desmotivados com a competição com 
estudantes da rede particular e de cursinhos. "Fuvest é muito concorrido. Eu vou escolher um 
curso mais fácil de entrar", afirma Guilherme Lima, 17. 



 
Para driblar a concorrência, Lima pretende prestar algum curso da Fatec (Faculdade de 
Tecnologia) de São Paulo. "Ainda não sei o que quero, mas a Fatec é mais fácil de entrar do que a 
USP", diz. 
 
Gustavo Lopes, 18, também aluno da rede pública, desistiu de disputar uma vaga para 2006. 
"Estou pensando em me preparar mais no ano que vem. Vou procurar um cursinho. Mas tenho 
que arrumar um emprego para poder pagar", diz. "Como só me decidi por prestar direito no meio 
do ano, estou sossegado. Nem Enem [Exame Nacional do Ensino Médio] eu vou prestar. Se fosse 
tentar pública, não ia dar para passar." 
 
Defasagem 
"Este ano não estou estudando. Acho melhor terminar o técnico em administração e depois me 
preparar melhor", afirma Vanessa Reis de Souza, 17, que cursa a ETE (Escola Técnica Estadual) 
Camargo Aranha, na Mooca, na zona leste de São Paulo. 
 
Ela diz acreditar que os alunos que cursaram o ensino médio em escolas públicas saiam com uma 
defasagem em relação aos que estudaram em colégios particulares. "Mas também vale o esforço 
de cada um", acrescenta. 
 
Mesmo sabendo das dificuldades, Gabriel Valente Pinheiro, 17, resolveu prestar vestibular para 
conseguir uma vaga na USP para o ano que vem. 
"Mas eu só vou fazer a prova se conseguir a isenção da Fuvest", afirma Pinheiro. 

 
 
Leia Mais 
 
Para militantes, medidas são insuficientes  
Da Reportagem Local  
 
Os movimentos que reivindicam a inclusão social nas universidades públicas consideram 
insuficientes as medidas tomadas pelas instituições paulistas. 
 
"O aumento no número de isenções já é alguma coisa. Mas queremos que todos os estudantes de 
escola pública tenham isso", afirmou o coordenador da ONG Educafro, frei Davi Santos. 
 
Além disso, Santos afirma que o processo de divulgação do vestibular nas escolas públicas ainda é 
falho. "Nos colégios particulares, há cartazes em todas as classes sobre a prova, e os professores 
só falam do vestibular. O mesmo deveria ocorrer nas escolas públicas." 
 
O coordenador do MSU (Movimento dos Sem Universidade), Sérgio Custódio, concorda que todos 
os alunos de escola pública deveriam ter isenção. "Não pode haver discriminação. Todos estão em 
situação difícil." 
 
Custódio considera uma "vitória parcial" o aumento no número de isenções da taxa nos 
vestibulares. 
 
 
 



 
 
 
Fonte: Folha de São Paulo, São Paulo, 8 set. 2005, Cotidiano, p. C4. 


