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Egressos de escola pública poderão ter bônus de 3% na nota da prova; só falta aval do Conselho Universitário

Renata Cafardo

OvestibulardaFuvest,quesele-
cionaalunosparaaUniversida-
de de São Paulo (USP), poderá
darpontosadicionaisparaestu-
dantes de escolas públicas. Um
projeto chamado Inclusp, pre-
vendoestaeoutrasmedidaspa-
raincluirjovenscarentesnains-
tituição, foi aprovado na sema-
na passada pelo Conselho de
Graduação da USP. Falta ape-
nasoavaldoConselhoUniversi-
tário,queterásuapróximareu-
nião na terça-feira, para que as
mudanças entrem em vigor já
no vestibular deste ano.
O Estado teve acesso ao do-
cumentoaprovado,masareito-
riasenegouacomentá-locomo
argumento de que ainda pode
haver modificações. O assunto
tem sido tratado com sigilo ab-
soluto na universidade e foi pe-
dido aos participantes da reu-
niãoquenãocomentassemoIn-
clusp até sua aprovação final.

COMO FUNCIONARIA
O bônus recebido pelos alunos
de rede pública seria de 3% da
nota e funcionaria na 1ª e na 2ª
fase do vestibularmais concor-

rido do País – cerca de 150 mil
pessoas disputam o exame da
Fuvest por ano.
Isso significaria, por exem-

plo,queumalunoqueacertasse
50 questões, em vez de somar
50 pontos, teria 51,5. Paralelo a
isso, o projeto prevê também o
início do chamado Sistema de
Avaliação Seriada, em que alu-
nos de escolas públicas pode-
riam fazer provas ao fim de ca-
da anodo ensinomédio e anota
seria aproveitada na Fuvest. O
sistema funcionaria por adesão

das escolas.
Outra mudança prevista é a

diminuiçãodonúmerode ques-
tões da 1ª fase de 100 para 90,
masmantendoaduraçãodecin-
cohorasdeprova.Éumamanei-
radefacilitaraexecuçãodoexa-
me, já que os alunos reclamam
que o tempo é curto para solu-
cionar todas as questões. Além

disso,10dessas90perguntasse-
riaminterdisciplinares.Oproje-
to avalia que o atual vestibular
“privilegia o acúmulo quantita-
tivo da informação e não o po-
tencial intelectualecriativodos
candidatos”.
Para que as mudanças vigo-

rem no vestibular deste ano,
precisam ser aprovadas em

maio, já que omanual do candi-
dato é impresso em junho e co-
meça a ser vendido emagosto.

ALTERNATIVA ÀS COTAS
“Achouma injustiça.Vamos in-
cluirunseexcluiroutros.Háalu-
nospobresemescolasparticula-
restambém”,dizarepresentan-
tenoConselhodeGraduaçãodo

InstitutodeMatemáticaeEsta-
tística da USP (IME), Cláudia
Peixoto,quevotoucontraopro-
jeto na reunião que ocorreu no
dia 11. Participaram da votação
cerca de 40 pessoas, sendo um
representante de cada unidade
e alguns estudantes.
Atualmente, menos de 20%

dosaprovadosnaFuvestcursa-

ram a escola pública. O bônus,
segundo estudos da USP, au-
mentaria esse índice para 30%.
Uma das justificativas da uni-
versidadeparaoprojetoéadesi-
gualdadesocialnoPaís.Odocu-
mento tambémreitera umapo-
sição antiga da USP contrária
aosistemadecotasparaalunos
pobres ou negros.

DEPOIS DO VESTIBULAR
AlémdemudaraFuvest, aUSP
propõemedidasparagarantira
permanência dos alunos po-
bres que ingressarão ou já in-
gressaram. A idéia é criar um
fundodebolsasquebuscará re-
cursosnoorçamentodainstitui-
ção, em governos, em agências
de fomento, como a Fapesp, e
principalmentenainiciativapri-
vada.Essefundoajudariaacus-
teardespesas comalimentação
emoradia dos estudantes.
Fala-se ainda emaumentar o
número de cursos noturnos, os
mais procurados por jovens ca-
rentes, e atémais linhas de ôni-
busnaCidadeUniversitáriapa-
ra atender essepúblico.Alunos
de Licenciatura também se-
riam incentivados a fazer está-
gios em escolas públicas. ●
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Apósdoisanosdeumsistema
depontuaçãoextranovestibu-
lar para alunos da rede públi-
ca, a Universidade Estadual
de Campinas (Unicamp) au-
mentou o ingresso deles e
comprovou que os mesmos
têm um rendimento na gra-
duaçãosuperioraodeseusco-
legasdecolégiosparticulares.
Em 2004, um estudo da

Unicampmostrouqueacapa-
cidadededesenvolvimentoin-
telectual e acadêmico do alu-
no de escola pública é maior
que a de alunos de colégios
particulares, numa situação
emqueosdoisingressamcom
notassemelhantesnovestibu-
lar. A partir disso, foi criado
umsistemanoqualessealuno
recebe30pontosamaisnase-
gunda fase, ou seja, depois de
ter passado pelo funil da pri-
meiraetapa.Negros,pardose
índios ganharam outros 10
pontos.
Em2005,houveumacrés-

cimode40%dealunosdeesco-
lapúblicanaUnicamp.Elesti-
veram,nagraduação,desem-

penho3%superioraosoutrosno
cursodeMedicina.EmEngenha-
ria da Computação, o índice foi
de 9%. Segundo o coordenador
do vestibular, Leandro Tessler,
os dadosde 2006, a seremdivul-
gados na semana que vem, são
parecidos.
A avaliação seriada faz parte

doprocessoseletivodaUniversi-
dade Federal de Santa Maria
(UFSM),noRioGrandedoSul,e
da Universidade de Brasília
(UnB)hádezanos.NaUFSM,os
alunos que estudarem em uma
dasescolascadastradaspelauni-
versidadecursamtambémdisci-
plinasextras,oficinaserecebem
relatório de desempenho indivi-
dual.Cercade60%dos inscritos
no programa, criado em 1995,
sãoda redepública.
Na UnB, o projeto começou

em 1996 e é responsável pelo in-
gresso de cerca de metade dos
alunos da universidade. Ele foi
criado pelo ex-ministro Cristo-
vamBuarque,quedefendiaopro-
gramanacionalmente. ● RENATA

CAFARDO E CARLOS ALBERTO FRUET,
ESPECIAL PARA O ESTADO

FUVEST:MEDIDASDE INCLUSÃOSOCIAL
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1ª fase passaria a
ter 90 questões,
sendo 10 delas
interdisciplinares
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