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“A possibilidade de fazer exa-
mevestibular agoranomeio do
ano caiu como uma luva pra
mim.Vouganhartempoe,prin-
cipalmente, garantir o estágio
queestoufazendo.Setivessede
esperaraté o fimdoano,perde-
ria omeu emprego”, diz a estu-
dante Thais Silva de Lima, de
20anos.Elaestácursandooúlti-
mo semestre de Gestão de Re-
cursosHumanosnaUniversida-
de de Santo Amaro (Unisa) e
prestará Administração, na
mesma universidade, agora no
meio do ano. “No próximomês,
acaba meu contrato em uma
empresa como estagiária. Para
ficar lá, precisodar continuida-
de aos estudos.”
Thais sabe que, apesar da

concorrência menor, não será

fácil entrar. E estuda ao máxi-
mo. “Acredito que muitas pes-
soas aproveitam esta época do
anoparacomeçarumnovocur-
soeganhartempo,queéprecio-
so.Tambémvouaproveitarpa-
ramelhorar o currículo.”
Outra que pensa desta for-

maéMiriaCardoso, de 19 anos,
tambémno último semestre de
Gestão de Recursos Humanos
na Unisa. “Acho pouco ter so-
mente o curso deRecursosHu-
manos e vou prestar Adminis-
tração. Vale a pena o sacrifício
de se preparar para as provas
de conclusão do curso atual e
estudaraindamaisparaovesti-
bular. A gente dá um jeito pra
tudo. Afinal de contas, vou ga-
nhar um semestre.”
Miria observa que, ao termi-

naroensinomédio,demoroupa-
ra saber qual carreira gostaria

de seguir.Agora, que já decidiu
trabalhar na área de adminis-
tração, considera importante
estudar. “A pessoa tem de cor-
rerenãoperdertempo.Vale fa-
zer um curso superior, técnico
ouseqüencial.Porisso,éimpor-
tante aproveitar a oportunida-

de nos próximos doismeses.”
Uma das professoras dos

cursos de ensino superior da
Faculdade Interlagos (Fintec),
Adriana Alves também consi-
dera a prova de inverno uma
boa chance para quem perdeu
o vestibular do fim de ano. O

perfil do candidato na Fintec é
demetade de recém-formados
e metade de candidatos que
sentem a necessidade de se
aperfeiçoar diante das exigên-
cias do mercado de trabalho.
“Este não pode e não quer per-
dermais um semestre.”

Adriana faz um alerta ainda
para a maioria dos candidatos,
queacreditaqueasprovasreali-
zadas no meio do ano são mais
fáceis.“Háomesmograudeexi-
gência. O interessado se enga-
naempensarque asprovas são
mais fáceis.”●

Estagiários buscam universidades para manter vínculo com empresas e ganhar tempo
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