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Resumo: 

O desenvolvimento institucional da Unesp nos seus 45 anos, quantificado pelos projetos 

acadêmicos premiados, pela sua crescente produção científica, assim como pela gratuidade dos 

cursos fazem do seu processo seletivo o segundo mais concorrido do país. Em 2011 o número 

de candidatos ultrapassou a 92.000, representando uma média de 14 candidatos por vaga. Com a 

criação da Fundação Vunesp a UNESP construiu seu modelo de vestibular que vem se 

aprimorando com objetivo de conhecer e ampliar os limites da inclusão universitária. Assim, a 

Unesp desenvolveu formas próprias de conquistar, garantir e melhor aproveitar o espaço da 

universidade no contexto do ensino superior paulista. O que se pratica é resultado de um 

processo de sintonia com a educação básica e de ajuste no que se refere ao aproveitamento do 

calendário, à natureza geográfica multicampi, ao perfil típico do alunado das regiões em que a 

Unesp atua e ao perfil de alunado ingressante desejado. A partir de 2007 a construção das 

provas passou a absorver as Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais e a Matriz 

Curricular do Estado de São Paulo, com objetivo de promover uma avaliação educacional que 

privilegie habilidades e competências, favorecendo uma política de terminalidade da educação 

básica mais generalista. Neste trabalho analisou-se o tratamento estatístico do banco de dados 

socioeconômico, contendo uma série histórica sobre o perfil dos candidatos inscritos, 

convocados e matriculados nos vestibulares de 2003 a 2011. Os aspectos mais relevantes 

analisados foram relativos a: origem regional, dependência administrativa da educação básica, 

categorização relativa a taxa de inscrição no vestibular, faixa de renda familiar e cor 

autodeclarada pelos candidatos. Os resultados indicam forte inserção da Unesp no interior 

paulista. No processo de 2011 aproximadamente 40% dos candidatos matriculados são egressos 

de escolas públicas, indicando que as ações afirmativas implantadas a partir de 2006 refletiram 
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diretamente no perfil do aluno ingressante, contendo a escalada de crescimento de egressos da 

escola particular. Devido à natureza dos cursinhos preparatórios para o processo seletivo 

associados à Unesp, esta modalidade de isenção foi a que apresentou melhor aproveitamento 

entre os candidatos socialmente carentes. No que se refere à cor dos candidatos em 2011, 76,0% 

dos inscritos e 78% dos matriculados declaram-se brancos. Dos 1,6% dos matriculados que s 

declararam preto, 0,53% estudou em escolas particulares e 1,03% em públicas. Em 2010, cerca 

de 45,0% dos alunos matriculados tem renda familiar inferior a 5,0SM e 70,0% renda familiar 

inferior a 10,0SM. Este fato associado ao esforço da universidade em elevar o percentual de 

alunos egressos de escola pública, por si só, justifica um maior suporte em políticas públicas de 

permanência dos alunos no ensino superior. Pesquisas da Pró-Reitoria de Graduação e da 

VUNESP indicam que as provas em si não são a causa primeira da exclusão de candidatos, que 

fatores externos predominam durante o processo. Assim, em seus diferentes programas 

institucionais, a Unesp, mantendo-se o princípio do mérito acadêmico tem contribuído cada vez 

mais com o sucesso do aluno egresso da escola pública nos processos seletivos para os seus 

cursos de graduação.  

Palavras-chave: 

Processo seletivo, inclusão social, metodologia de avaliação. 

 

Introdução : Unesp e a Fundação Vunesp 

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – Unesp, em 2012, está presente em 23 

cidades do Estado de São Paulo com 32 faculdades e institutos, 7 unidades complementares, 3 

Colégios Técnicos de nível médio, com 7 cursos técnicos e 3 de ensino médio, onde desenvolve 

atividades de ensino, pesquisa e extensão em todas as áreas do conhecimento, em 64 carreiras. 

Fundada em 1976, a instituição oferece 168 cursos de graduação e 115 programas de pós-graduação, 

sendo 110 mestrados, 5 mestrados profissionais e 91 doutorados acadêmicos. Tem 50.316 alunos, 

3.425 professores e 6.880 servidores técnico-administrativos. Possui 30 bibliotecas (894.407 livros e 

27.932 títulos periódicos), cerca de 1.900 laboratórios, 5 fazendas de ensino e pesquisa, 3 Hospitais 

Veterinários e 1 Hospital de Clínicas com 418 leitos, além de museus, hortos, centro jurídico social, 

clínicas odontológicas e de fisioterapia e biotérios.  A quase totalidade dos 3.425 professores da Unesp 

tem o título de doutor e atua em tempo integral. 

Com base nos principais indicadores de desempenho acadêmico, a Unesp encontra-se posicionada 

dentre as 5 melhores universidades brasileiras, 6ª da América Latina e entre as 300 melhores do 

mundo. 
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A Fundação para o Vestibular da Unesp - Vunesp, é uma instituição pública, com personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, criada em 26 de outubro de 1979 pelo Conselho 

Universitário da Unesp, com o principal objetivo de realizar o processo seletivo de ingresso aos cursos 

de graduação da Unesp. Conforme seus estatutos, a Vunesp tem finalidades de:  

x Planejar, organizar, executar e aplicar o concurso vestibular da Unesp;   

x Realizar vestibulares e concursos em diversas instituições públicas e privadas; 

x Coletar, organizar, analisar e encaminhar ao Conselho Universitário da Unesp 

informações técnicas e dados estatísticos relativos às suas atividades; 

x Promover ações de pesquisa e extensão relativas a serviços da comunidade 

educacional, no estado de São Paulo e no território nacional; 

x Desenvolver outras ações compatíveis com suas finalidades. 

Assim, saber quem está melhor preparado é o papel da Fundação Vunesp, uma das maiores 

instituições brasileiras dedicadas à seleção de pessoal por meio de exames vestibulares e concursos. 

Em três décadas, a Vunesp realizou mais de 1.300 concursos e 450 vestibulares, em que concorreram 

20,0 milhões de candidatos. (Dados de dezembro de 2011). 

 

Marcos Históricos do Vestibular Unesp 

Durante a década de 1960, presencia-se na educação brasileira o acentuado processo de 

universalização da educação básica, resultando em contingentes cada vez mais numerosos, 

pressionando o ingresso ao ensino superior. O critério da nota mínima aprovava um número muito 

maior de pessoas do que o número de vagas oferecidas nos cursos superiores, em 1968 chega ao auge 

o movimento de estudantes excedentes, candidatos aprovados com média mínima, mas sem vagas, os 

quais aguardavam a expansão das vagas nas listas de espera das universidades brasileiras. O governo, 

em 28 de novembro de 1968, age promulgando a Lei no 5540, que substitui o critério de habilitação 

(nota mínima) pelo de classificação e para resolver o problema dos excedentes, o Ministério da 

Educação permitiu a abertura do ensino superior privado, porém, os excedentes continuaram existindo.  

Verifica-se, assim, desde a década de 1960, um claro estrangulamento de acesso ao ensino superior, 

fortemente demarcado, até hoje, nas instituições públicas que apresentam nos seus processos seletivos 

os maiores índices de relação candidato/vaga. Somente no estado de São Paulo, em 2011, haverá cerca 

de 390.000 estudantes concluintes do ensino médio, concorrendo a menos de 30.000 vagas gratuitas 

em universidades públicas paulistas (estaduais ou federais). 

Essa é a origem do processo seletivo para os cursos superiores brasileiros, de caráter classificatório e 

eliminatório, e denominado de vestibular, sendo obrigatório, por força de lei, em todo o ensino 

superior de graduação no Brasil por 85 anos (de 1911 a 1996). A atual Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação, Lei nº 9394 de dezembro de 1996, exclui o termo vestibular da legislação, mas,  no artigo 

44, inciso II, afirma que a educação superior abrangerá os cursos de graduação abertos a candidatos 

que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo 

seletivo.  

Nessa conjuntura, a USP, cria a Fuvest em 1976, que realizou seu primeiro vestibular em 1977 e 

atendeu, além da USP e outras instituições, a Unesp e a Unicamp e duas federais presentes no estado 

de São Paulo (EPM, hoje Unifesp, e UFSCar). 

Durante três anos, no período 1978 a 1980, a Unesp deparou-se com dificuldades enormes para 

completar suas vagas em vários cursos de diversas cidades, tanto pelo fato de receber estudantes que 

tinham esses cursos como opções secundárias, como também pela acentuada evasão que daí decorria. 

A arquitetura de vestibular penalizou profundamente a Unesp, uma instituição peculiar no que se 

refere à inserção geográfica e ao perfil típico de seu alunado.  

A Unesp  em 1979 criou a Fundação para o Vestibular da Unesp – Vunesp  e construiu seu modelo 

próprio de vestibular, que hoje difere dos modelos da Universidade de São Paulo – USP e 

Universidade de Campinas – Unicamp, fundamentalmente, por contemplar as especificidades desta 

Universidade. Tal modelo vem se aprimorando com objetivo de conhecer e ampliar os limites da 

inclusão universitária nos seus cursos de graduação, preservando o princípio do mérito acadêmico, 

marca distintiva da universidade pública paulista, privilegiando a seleção dos melhores candidatos aos 

cursos de graduação. 

Com a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, Lei nº 9394/1996, 

interrompeu-se o processo obrigatório de concurso de acesso, criando-se diversas possibilidades de 

entradas, incluindo-se o sistema de cotas. No entanto, no caso da Unesp, por força de seu estatuto, os 

órgãos colegiados reafirmam, a cada ano, que o mérito acadêmico deve ser o único referencial para 

ingresso na universidade, o que é possível por meio de vestibular.  

Não há dúvida de que a democratização do acesso ao ensino superior e o intento de torná-lo 

progressivamente mais inclusivo constitui hoje uma das principais preocupações das universidades 

públicas. Isso é explicável, sobretudo, pelo reduzido percentual de vagas que as instituições federais e 

estaduais (as públicas e gratuitas) conseguem oferecer para o vestibular, ou seja, menos que 10% do 

total das vagas postas em concurso pelo total das instituições no estado de São Paulo.  As instituições 

de ensino superiores sempre colocaram em pauta de discussão e buscam experiências sobre a questão 

– inclusão universitária e mérito acadêmico dos alunos ingressantes, tanto no Brasil como no exterior.  

Deve-se ressaltar que nos últimos 34 anos, as três universidades públicas estaduais paulistas, seguindo 

suas prioridades de política educacional, suas especificidades e seus projetos institucionais, 

aperfeiçoaram consideravelmente seus vestibulares, que hoje contam com a credibilidade da 

comunidade universitária brasileira e com grande respeitabilidade da opinião pública. Modificações 
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têm ocorrido, mas com critério, prudência e serenidade, após estudos cuidadosos, como requer todo o 

fazer universitário. 

Pesquisas sobre o perfil socioeconômico dos alunos ingressantes têm mostrado que as instituições 

vêm, ano a ano, avançando paulatinamente na consolidação de suas identidades, com serenidade e 

rigor científico e pedagógico necessários para qualquer processo educacional. O que houve em comum 

nesse movimento de desunificação foi ajustar os respectivos processos seletivos à identidade de cada 

instituição, tanto no que se refere à filosofia de avaliação e à articulação com o ensino médio e a 

sociedade, como a procedimentos operacionais e técnicos. Embora os três vestibulares das 

universidades estaduais paulistas apresentem características próprias, bastante singulares, seus 

responsáveis se reúnem periódicamente, há anos, trabalhando de forma harmoniosa e cordial, 

integrando informações e iniciativas que são de sua competências.   

A figura 1 apresenta, em números absolutos, a sequência histórica da evolução do número de vagas em 

função do número de candidatos inscritos, por ano, no Vestibular Unesp, a partir de 2000. 

O problema de vagas públicas para o ensino superior é crônico e exige políticas públicas e ações 

complexas e articuladas de diversas secretarias de estado, universidade e Conselho Estadual de 

Educação. 

 

 
Figura 1: Evolução do número de vagas e de candidatos inscritos aos cursos de graduação da Unesp. 

 

O grande declínio do número de inscrições, observado na figura 1, ocorrido na 1ª entrada do 

Vestibular Unesp 2009 deve-se à mudança de política de isenção dos alunos egressos da escola 

pública, participantes do Programa para Inclusão dos Melhores Alunos da Escola Pública na 

Universidade. 
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O problema de vagas públicas para o ensino superior é crônico e exige políticas públicas e ações 

complexas e articuladas de diversas secretarias de estado, universidade e Conselho Estadual de 

Educação. 

 

2.1 Programa para inclusão dos melhores alunos da Escola Pública 

O Programa para Inclusão dos Melhores Alunos da Escola Pública na Universidade iniciou-se no 

Vestibular Unesp 1996, permitindo que, em cada escola da rede de ensino estadual paulista, um 

estudante de cada sala de última série do Ensino Médio, que optasse por um dos cursos de 

Licenciatura da Unesp, recebesse o Manual do Candidato e fosse beneficiado com isenção de 

pagamento da taxa de inscrição. Coube a cada Conselho de Escola estabelecer critérios para indicação 

dos alunos beneficiados, não necessariamente os melhores alunos. 

Após os cinco anos de vigência do primeiro protocolo o mesmo foi renovado por mais cinco anos. Os 

dados apresentados na tabela 1 retratam a oferta, inscrições, presença e aproveitamento das vagas em 

função do ano de realização do vestibular, no período de vigência deste protocolo. 

 

Ano Oferta Inscritos  Participantes Aprovados 

1996 7.887 4.895 2.643 315 

1997 7.887 1.812 1.108 124 

1998 8.567 5.426 2.876 245 

1999 10.767 6.006 3.224 218 

2000 11.619 6.810 3.536 186 

2001 12.035 6.563 3.841 175 

2002 11.850 5.521 3.044 111 

2003 13.090 6.851 3.910 123 

2004 12.971 7.923 4.136 118 

2005 13.549 7.381 3.443 118 
Tabela 1 – Dados da isenção da taxa de inscrição Vestibular Unesp, 1996-2005. 

  

Percebe-se que, aproximadamente, 25% dos alunos contemplados com a isenção da taxa de inscrição 

ao Vestibular Unesp participam, isto é, estavam presentes às provas do processo seletivo e 1,6% dos 

inscritos foram aprovados. Após dez anos de vigência o protocolo foi novamente renovado com 

reformulações. A partir do Vestibular Unesp 2006 o programa passou a contemplar duas isenções para 

cada uma das salas de última série do Ensino Médio das escolas estaduais. Os alunos contemplados 

com a isenção de taxa de inscrição puderam optar por qualquer curso da Unesp, à razão de um 

bacharelado e uma licenciatura por sala de aula. A tabela 2 apresenta os dados de inscrição, 

participação e aprovação (convocados para matrícula) dos alunos participantes do programa nesse 

novo modelo. 

 Ano Oferta Inscritos  Participantes Aprovados 
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2006 25.948 18.562 6.705 286 

2007 24.122 21.580 7.600 344 

2008 28.198 22.472 8.259 494 
Tabela 2 – Dados da isenção da taxa de inscrição Vestibular  Unesp, 2006-2008. 

 

Os resultados referentes a participação e aproveitamento dos alunos egressos de escola pública não 

foram satisfatórios, novos ajustes fizeram-se necessários. Assim, a partir do Vestibular Unesp 2009, 

em decorrência ao novo ajuste do protocolo, não existe mais a limitação de dois  alunos egressos da 

escola pública, por sala de aula, para  participação no Programa para Inclusão dos Melhores Alunos da 

Escola Pública na Universidade. Todos os alunos da última série do Ensino Médio das escolas 

estaduais, tanto da escolarização regular como da Educação de Jovens e Adultos (EJA), inovação do 

protocolo vigente, puderam participar do programa com subsídio de 75% da taxa de inscrição, 

atingindo, no Vestibular Unesp  2009 os 394.795 alunos e em 2012 a 404.841 alunos, representando 

um aumento de 2,1%.  

A tabela 3 apresenta os dados relativos à atual política de subsídio vigente junto ao convênio com a 

Secretaria de Educação. 
Ano Oferta Inscritos  Participantes Aprovados 
2009 394.795 14.304 8.337 682 

2010 392.246 19.031 15.911 1.095 

2011 393.904 22.456 18.303 1.657 

2012 404.841 22.831 18.414 1.220* 

              *Processo em andamento, 97,9% das vagas preenchidas 

Tabela 3 – Dados do subsídio da taxa de inscrição Vestibular Unesp, 2009-2012. 

 

No novo modelo do programa com o subsídio de inscrição, além de não impor um limite de 

participação, não se exigiu uma orientação de inscrição em cursos ou modalidades (licenciatura versus 

bacharelado), ou seja, abandonou-se o princípio do primeiro protocolo que além de buscar os melhores 

alunos da rede oficial de ensino buscaba, também, favorecer um programa de formação de professores. 

Percebe-se no novo modelo que, mesmo com a diminuição expressiva do número de candidatos 

inscritos no Vestibular Unesp 2009, relativo ao Vestibular Unesp 2008 (8.178 inscrições), a 

participação efetiva dos candidatos ao processo aumentou em relação ao Vestibular Unesp 2009 

(acréscimo de 79 candidatos). 

No Vestibular Unesp 2010 verificou-se que 83,6% dos candidatos compareceram às provas e o 

aproveitamento (convocados para matrícula) dos candidatos inscritos superou a 5%. Esse avanço nos 

indicadores revela ação virtuosa do ajuste ao programa. A análise da série histórica dos alunos 

aprovados no processo seletivo, tabelas de 1 a 3, também indica uma importante correlação com o 

Programa de Divulgação do Vestibular Unesp na Escolas Públicas e o Guia de Profissões da Unesp. 

No Vestibular 2012, até a 4ª  chamada para matrículas (6.488 das vagas preenchidas) atingimos 1.220 
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alunos convocados e 825  matriculados oriundos do convênio com a Secretaria de Educação do Estado 

de São Paulo. Merece destaque os número de 395 alunos que foram convocados  e não realizaram 

matrícula. 

O entendimento e o convencimento do aluno egresso da escola pública de sua competitividade ao 

processo permitem o avanço na participação dessa categoria no quadro discente da universidade. Hoje 

a Unesp é a universidade pública paulista que apresenta o maior percentual de aprovação no processo 

seletivo de ingresso nos cursos de graduação de alunos  egressos de escolas públicas. Esse ajuste na 

política de participação de alunos das escolas públicas no processo seletivo é fundamental para a 

definição da real demanda por vagas nos cursos de graduação da Unesp. 

 

2.2  Cursos de graduação oferecidos no período noturno 

Outra preocupação fundamental da universidade refere-se à distribuição de vagas entre os períodos 

diurno e/ou integral e noturno, levando-se em consideração não só o atendimento à Constituição 

Estadual de São Paulo, mas, principalmente, o atendimento à demanda de vagas no período noturno.  

Apesar da análise dos cursos noturnos da Unesp demonstrar seu inquestionável papel social, a 

universidade preocupa-se, também, em estabelecer o princípio equitativo na manutenção do mérito 

acadêmico, entre os diferentes perfis dos candidatos inscritos ao processo seletivo. 

 A Figura 2 apresenta uma sequência histórica da evolução percentual do número de vagas aos cursos 

de graduação da Unesp, por ano e por período (diurno/integral e noturno). 

 

 
Figura 2: Evolução percentual  do número de vagas oferecidas aos cursos de graduação da Unesp, por 

ano e por período (diurno e noturno). 

 

A Figura 3 apresenta uma sequência histórica da evolução percentual do número de candidatos 

inscritos aos cursos de graduação da Unesp, por ano e por período (diurno/integral e noturno). 
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Figura 3: Evolução percentual do número de candidatos inscritos aos cursos de graduação da Unesp, 

por ano e por período (diurno e noturno). 

 

Análise comparativa das figuras 3 e 4 indica a manutenção de política de criação de cursos e vagas 

coerente de atendimento à demanda de vagas no período noturno, considerando o princípio equitativo 

do mérito acadêmico no processo seletivo aos cursos de graduação da Unesp. Faz-se, ainda, necessário 

avaliar a distribuição de vagas entre as distintas carreiras, de modo a não sobrecarregar as diferentes 

modalidades: bacharelado e licenciatura. 

Esta análise é complexa e exige variadas abordagens relativas as exigências naturais das diferentes 

carreiras como, por exemplo, carga horária de integralização do curso, exigência de atividades 

laboratoriais e de campo, atendimento à clínicas, etc. Evidentemente, a verificação apenas da demanda 

absoluta também é um importante indicador social, sendo essa informação um dos princípios para 

reflexão de proposta de novos cursos.  

 

2.3 Divulgação do proceso seletivo nas Escolas Públicas 

Nos 30 anos em que a Vunesp realiza o processo de seleção para os cursos de graduação da Unesp, há 

de se destacar a orientação e a autonomia da universidade na decisão sobre a melhor forma de 

selecionar seus alunos, assim como o seu acompanhamento.  Anualmente o Conselho Diretor da 

Vunesp comparece junto aos órgãos colegiados da universidade para apresentar o relatório do 

vestibular concluído e assessorar as discussões e decisões colegiadas das diretrizes de execução do 

novo processo para o ano seguinte. Assim, a comunidade universitária assegura-se da qualidade e 

adequação das provas do processo, bem como, ratifica a sua confiança e envolvimento com a correção 

das questões discursivas e provas de habilidades e com a segurança na lisura com a qual o processo 

seletivo tem sido conduzido.  

Há um claro reconhecimento do mérito do trabalho desenvolvido pela Vunesp por parte da 

universidade, das escolas de ensino médio e dos candidatos envolvidos com o processo seletivo. 

 Para acompanhamento do proceso seletivo, desde da sua concepção até a matrícula dos convocados, a 

Vunesp vem implantando, desde 1981, dispositivos de divulgação e esclarecimentos do processo 

seletivo (Figura 5), como cartazes, fôlderes, Guia de Profissões, Relatórios, publicações da área de 



6474 

 

Pesquisas e Estatísticas, Programa Institucional de Divulgação do Vestibular nas Escolas Públicas 

Paulistas de Ensino Médio e o Blogvestibular.  

A criação do blogue teve como objetivo, justamente, eliminar o distanciamento entre a instituição 

Vunesp e os estudantes pré-vestibulandos, não apenas para fornecer imediatamente informações sobre 

inscrições e provas, mas também para orientar com relação à própria natureza dos exames, ao modo 

como estudar, como preparar-se e a melhor maneira de encarar as situações positivas e as situações 

negativas que envolvem a disputa de vagas nas universidades.  

O Guia de Profissões representa importante material de divulgação da Unesp e de seu vestibular. No 

que se refere à escola pública, esta é uma importante ação de inclusão social. A Figura 4 apresenta a 

evolução do número de inscrições de candidatos egressos de escola pública e beneficiados pelo 

convênio com a Secretaria de Educação, por área de conhecimento e por ano.  

 

 
Figura 4: Número de candidatos inscritos  beneficiados pelo convênio com a Secretaria de Educação. 

 

Para o Vestibular Unesp 2012 foi feito uma tiragem de 10.000 cartazes, 400.000 folhetos de 

divulgação sendo, 300.000 para atendimento ao Convênio com a Secretaria de Educação e 100.000 

para candidatos pagantes, além de 200.000 Guias de Profissões. No Programa de Divulgação do 

Vestibular Unesp junto às escolas públicas participaram 83 docentes divulgadores da Unesp, além de 

108 alunos de graduação bolsistas de extensão pagos pela Vunesp. O período de divulgação ocorreu de 

12.08 a 25.09 sendo atingidos 228.403 alunos. Para esse atendimento foram visitadas no período 2.448 

escolas estaduaois, representando quase 50% de toda a rede estadual. 
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O Vestibular Unesp 

A educação básica brasileira evoluiu rapidamente a partir de meados da década passada, tanto no que 

se refere ao perfil do alunado quanto às diretrizes propostas. Com destaque para as políticas de 

universalização do ensino médio e, principalmente, o caráter de terminalidade e de formação 

generalista da educação básica, com formação voltada a habilidades e competências. Assim, o modelo 

de vestibular e seus programas tornaram-se com características anacrônicas, estando em desacordo 

com as novas tendências da educação brasileira, exigindo revisão e atualização. Por decisão colegiada 

da Unesp, a partir do Vestibular 2007, a construção das provas passou a absorver o espírito das 

Diretrizes e Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN e da Proposta Curricular da Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo. A nova proposta do exame vestibular, tornando-o mais abrangente 

e uno, passou a buscar, uma avaliação que privilegie habilidades e competências e não memorização, 

com questões na medida do possível, contextualizadas e multidisciplinares, favorecendo uma política 

de terminalidade da educação básica mais generalista, com o reconhecimento, pela Unesp, da  

importância  de todas as áreas especificadas nos PCNs, para o progresso do aluno egresso do ensino 

médio em estudos superiores. Atualmente, o que se pratica é resultado de um processo de sintonia com 

a educação básica e de ajuste no que se refere ao aproveitamento do calendário, à natureza geográfica 

multicampi, ao perfil típico do alunado das regiões em que a Unesp atua e ao perfil de alunado 

ingressante desejado.  

A Figura 5 apresenta a tendência de forte inserção da Unesp no interior paulista. Destaca-se o processo 

seletivo para o ano letivo de 2009, onde 79,1% dos alunos matriculados residem no interior paulista. 

 

 
Figura 5: Distribuição percentual de matrículas por região de origem dos candidatos. 

 

As provas que compõem o novo Vestibular Unesp,  têm caráter universal para todos os cursos e a 

primeira e a segunda provas, ou fases, tratam de questões sobre os mesmos conteúdos programáticos.  

A primeira fase, embora participe do processo classificatório, tem como objetivo a seleção inicial dos 
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candidatos, com caráter eliminatório, enquanto a segunda a sua classificação definitiva, apesar de 

também eliminar o candidato que obtiver nota zero em algum conjunto de questões que abordem um 

eixo norteador (Linguagens e Códigos, Redação, Ciências Humanas e Ciências da Natureza e 

Matemática). Para a segunda fase são convocados até 6 vezes o número de vagas oferecidas no 

processo. Os cursos exigem previsão de Provas de Habilidades, que são aplicadas apenas aos 

candidatos convocados à segunda fase, têm a sua nota final do vestibular obtida pela média aritmética 

simples das três notas. Dá-se possibilidade de aproveitamento da parte objetiva da nota do Exame 

Nacional do Ensino Médio (Enem), como parte da nota da Prova de Conhecimentos Gerais da Unesp, 

para os candidatos que participarem da segunda fase deste vestibular. A nota atribuída no processo 

seletivo e a análise do desempenho dos candidatos são obtidas em conformidade com a Teoria Clássica 

dos Testes - TCT.  

O formato do vestibular da Unesp, em face de suas características regionais e provas de concepção 

consolidadas e bem definidas, está conseguindo avançar afirmativamente com o processo de inclusão 

social, em especial relativo aos alunos egressos totalmente ou predominantemente da escola pública. 

As Figuras 6 e7 apresentam, respectivamente, a distribuição percentual dos candidatos inscritos e 

matriculados em função da dependência administrativa do Ensino Médio. 

Observa-se que as ações afirmativas implantadas a partir de 2006, refletiram diretamente no perfil do 

aluno ingressante, contendo a escalada de crescimento de egressos da escola particular frente à escola 

pública. Dados do Vestibular Unesp - 2011 indicam, por exemplo, que mais 40% dos candidatos 

matriculados são egressos de escolas públicas (todo ou maior parte). Esse aspecto de inclusão, por 

sinal, é um dos argumentos considerados para a manutenção dos formatos atuais das provas do 

vestibular, privilegiando-se o mérito acadêmico.  

 

 
Figura 6: Relação percentual dos candidatos inscritos em função da dependência administrativa. 
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Figura 7: Relação percentual dos alunos matriculados em função da dependência administrativa. 

 

4. Inclusão Social: Ações afirmativas da Unesp 

Pesquisas em andamento na Pró-Reitoria de Graduação da Unesp e na Vunesp indicam que as provas 

em si não são a causa primeira da exclusão de candidatos de escola pública, que fatores externos 

predominam durante o processo. É preciso distinguir inclusão de ações afirmativas. Nesse sentido, as 

ações afirmativas incluem atividades como os cursinhos comunitários, programa de divulgação do 

vestibular, isenção de taxas de inscrição para o vestibular e oferta de cursos em período noturno, que a 

Unesp faz com bastante intensidade. Já a incluso, envolve mais fortemente a manutenção dos alunos 

carentes na universidade, através de bolsas para manutenção de alunos de baixa renda, moradia 

estudantil, etc., o que também é feito, dentro de restrições orçamentárias, pela Unesp. 

x Ampliação de projetos de formação continuada de professores, presencialmente e 

através de mídias interativas.   

x Apoio à participação dos alunos de graduação em atividades de extensão, importantes 

para a formação da cidadania, em especial nos cursos pré-vestibulares comunitários 

em convênio com o Governo do Estado de São Paulo. 

x Discussões periódicas com professores da rede a respeito dos exames vestibulares, 

com envolvimento da Secretaria de Estado de Educação. Divulgação específica dos 

nossos vestibulares da Unesp nas Escolas Estaduais de Ensino Médio. 

x Ampliação dos programas de subsídios à taxa de inscrição aos vestibulares para alunos 

provenientes da escola pública. 

x Criação de programas específicos para alunos oriundos das escolas públicas para 

frequentarem cursos pré-vestibulares. 
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x Ampliação da oferta de bolsas de estudos, alojamentos, refeições e atendimento 

médico para alunos de baixa renda.  

x Ampliação dos programas de bolsas para alunos egressos do ensino médio público.   

x Estímulo a uma cultura de doação estabelecendo mecanismos para parcerias entre as 

universidades, governo, ex-alunos e o mundo empresarial que venham beneficiar 

alunos em desvantagem socioeconômica. Programa Adote um Aluno da 

PROEX/UNESP. 

x Atuação sobre a evasão dos alunos de diferentes cursos, proveniente de causas 

econômicas.  

x Ampliação do número de vagas e cursos, sobretudo no período noturno, tendo em 

vista a alta incidência de alunos provenientes das escolas públicas nesse período.  

x Ampliação da oferta de cursos de difusão e extensão universitária visando ao 

atendimento da população. 

 

No ano letivo de 2006 a Pró-Reitoria de Extensão Universitária da Unesp estabeleceu convênio com o 

Governo do Estado de São Paulo e implantou o Programa Institucional de Cursinhos Comunitários da 

Unesp. As iniciativas anteriores a 2006 eram de responsabilidade das unidades universitárias. Percebe-

se a evolução no desempenho dos candidatos participantes do Programa para Inclusão dos Melhores 

Alunos da Escola Pública na Universidade, sua evolução, e grande eficiência, dos candidatos egressos 

dos cursinhos comunitários da Unesp. 

A Unesp ofereceu no ano letivo de 2012, 168 opções de cursos de graduação em duas entradas 

(Vestibular Unesp 2012  e Vestibular Unesp 2012 Meio de Ano), sendo 52 na área de Ciências Exatas, 

71 na área de Ciências Humanas e 45 na área de Ciências Biológicas. Além das disciplinas de 

graduação, os mais de 35 mil alunos regularmente matriculados podem participar de programas 

especiais de treinamento e realizar atividades extracurriculares de iniciação científica e extensão 

universitária.  Eles têm, ainda, a possibilidade de atuar em empresas juniores, prestando diferentes 

tipos de serviços, como consultoria, assessoria, elaboração de projetos e pesquisas de opinião. Assim, 

os alunos de graduação da Unesp contam com diversas modalidades de auxílios, como bolsas de 

estudos de extensão e de pesquisa, e a perspectiva de estágio no exterior, com bolsa concedida pela 

instituição anfitriã, por meio de programa de intercâmbio de estudantes, além de programas voltados à 

melhor formação do aluno. 

 

 

 



6479 

 

5 . Política de isenção e subsídios de taxas de inscrição 

Com objetivo de proporcionar aos candidatos egressos da educação básica pública e aos 

socioeconomicamente carentes maiores oportunidades de acesso à universidade, a Unesp oferece os 

seguintes programas institucionais : 

x Isenção da taxa de inscrição aos candidatos socioeconomicamente carentes  

x Isenção da taxa de inscrição aos alunos dos cursos pré-vestibular comunitários associados 

à Unesp; 

x Redução de 50% da taxa de inscrição em  decorrência da aplicação da Lei Estadual nº 

12.782 de 20 de dezembro de 2007, beneficiando os candidatos que, cumulativamente, 

sejam estudantes regularmente matriculados e que percebam remuneração mensal inferior 

a 2,0 Salários Mínimos ou estejam desempregados ;  

x Subsídio de 75% da taxa de inscrição aos alunos assistidos pelo convênio Unesp –

Vunesp-SE/SP; e 

x Subsídio de 75% da taxa de inscrição aos alunos assistidos pelo convênio Unesp –Vunesp 

e o Centro Paula Souza. Este programa institucional, assinado em junho de 2010, passará 

a vigorar a partir do vestibular Unesp 2011. 

O vestibular da Unesp está conseguindo avançar afirmativamente com inclusão social em relação ao 

candidato socioeconomicamente carente.  Devido à natureza dos cursinhos associados à Unesp, 

esta modalidade de isenção foi a que apresentou melhor aproveitamento das isenções 

efetuadas. 
Outro indicador importante nesse sentido, e que necessita de análise é o atendimento a uma população 

mais carente financeiramente, a Figura 8 e 9 apresentam a evolução percentual da renda familiar dos 

inscritos e matriculados na Unesp, respectivamente, indicando o avanço percentual de alunos 

matriculados com renda familiar entre 2,0 e 4,9 Salários Mínimos e a diminuição percentual de alunos 

matriculados com renda familiar superior a 10,0 Salários Mínimos. Em 2011 cerca de 47% dos 

candidatos inscritos e 44,0% dos alunos matriculados declararam  renda familiar inferior a 5,0 Salários 

Mínimos e 75,0% dos inscritos e 72,2% dos matriculados, declararam  renda familiar inferior a 10,0 

Salários Mínimos. 
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Figura 8: Distribuição percentual da renda total mensal da família dos inscritos na Unesp. 

 

 
Figura 9: Distribuição percentual da renda total mensal da família dos matriculados na Unesp. 

 

Este fato associado ao esforço da universidade em elevar o percentual de alunos egressos de escola 

pública, por si só, justifica um maior suporte em políticas públicas de permanência dos alunos no 

ensino superior, o que resultará em uma maior participação de alunos da educação básica pública na 

Unesp. 
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Apesar da oferta crescente de isenções de taxa de inscrição no processo seletivo aos cursos de 

graduação da Unesp, o grande desafio no processo de inclusão social de alunos socioeconomicamente 

carentes é o entendimento deste grupo da importância do comparecimento às provas.  

Nos últimos anos o Programa Institucional de Extensão Universitária de Divulgação do Vestibular da  

Unesp, objetivando esclarecimento e motivação, tem promovido uma maior participação dos alunos da 

rede pública no vestibular da UNESP e diminuição do índice de ausências.   

No entanto, muito ainda há de se fazer, as ausências tem diminuído, mas o número de alunos que 

convocados, efetivam sua matrícula ainda exige esforços para sua melhoria. Esse esforço exige, além 

da decisão do candidato, incremento da política de permanência estudantil e de divulgação dos cursos 

de graduação da Unesp.  

É o entendimento da Unesp  que o estabelecimento de cotas ou qualquer outra forma de benefício no 

vestibular não é adequado nesse momento, em função dos índices de inclusão já apresentados, que 

demonstram efeitos virtuosos na expansão da inclusão universitária. Considera-se importante que o 

aluno da rede pública receba formação escolar de qualidade, de tal modo, que possa ingressar na 

universidade pelo seu mérito e desempenho no vestibular. Das discussões surgiram, também, 

propostas que consideram que para alguns cursos específicos, os de maior demanda no vestibular, 

pode ser necessário definir alguma forma adicional de inclusão. Essa inclusão poderia ser feita tanto 

através do aumento de vagas destinadas apenas para alunos egressos de escola pública e com renda 

familiar inferior a 5,0 Salários Mínimos, quanto por pontuação adicional no vestibular. Proposta neste 

sentido encontra-se em análise.  

 

6. Conclusão 

O entendimento da comunidade universitária é de que a Unesp apresenta um bom padrão de inclusão 

social, e que qualquer aumento nos patamares hoje existentes deve ser  também acompanhado por 

políticas governamentais de auxílio estudantil. Para a concepção da prova, a Vunesp adota como 

princípio que a Unesp busca os melhores alunos, aqueles que são comprometidos com o trabalho 

estudantil, têm interesse na pesquisa, consciência de sua responsabilidade social e, além disso, 

reconhecem no trabalho e esforço acadêmico o progresso individual e coletivo, cientes de que a 

comunidade do Estado de São Paulo, ao investir em sua formação profissional de forma gratuita e com 

qualidade inquestionável, deposita esperanças no desenvolvimento e melhoria das condições sociais e 

tecnológicas. Em síntese, a Universidade busca alunos estudiosos, críticos e participativos. O processo 

seletivo denominado vestibular, instituição centenária mesmo no Brasil, em decorrência das centenas 

de milhares de excluídos do processo não sai da pauta de discussões. Volta e meia recrudesce a 

discussão sobre sua pertinência e adequação e buscam-se medidas que o aperfeiçoe ou privilegie um 

grupo mais desfavorecido no processo. Ora, deseja-se que ele seja revelador das habilidades natas ou 
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adquiridas, vez outra se pretende que seus critérios de aprovação constituam a alavanca para, ao 

avaliar o ensino médio, eleve a “qualidade do ensino médio”. 
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7.3. 

Título: 

Projeto educacional de Darcy Ribeiro na gênese das universidades publicas 
brasileiras 
Autor/a (es/as):  

Barreto, Isabela Lima Ribeiro Gomes [Instituto de Educação – UL] 

Resumo: 

Este trabalho tem como finalidade o estudo do pensamento pedagógico do antropólogo, 

educador e político brasileiro Darcy Ribeiro, na criação de 2 Instituições de Ensino Superior 

Público Brasileiras: Universidade Brasília (UnB) e Universidade Estadual do Norte Fluminense 

Darcy Ribeiro (UENF). Pretende-se percepcionar em que medida o pensamento, obra e percurso 

de vida de Darcy contribuíram para criar estas Universidades. Visar-se-á resgatar as condições e 

contexto histórico-político na base da criação e influências que se fizeram sentir. A Reforma 
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