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Desde 2009, quando o Exame Nacional do Ensino Médio – Enem se 

tornou um possível mecanismo de seleção unificada para ingresso em 

insituições de ensino superior (IES), o debate sobre formas de acesso passou a 

dominar a agenda de variados segmentos da sociedade. A princípio, 43 das 55 

IES públicas federais aderiram, de alguma forma, ao exame do MEC e 23 delas 

dispuseram vagas no Sistema de Seleção Unificada – Sisu. Seis anos depois, o 

Enem tornou-se processo único de seleção para 48 das 63 federais e parte do 

processo para as outras 15. Juntas elas dispuseram, para ingresso em 2015, 

cerca de 151 mil vagas pelo Sisu; quase 74% do total de vagas ofertadas por 

esse sistema unificado. Para o mesmo ano, 18 universidades estaduais 

ofereceram 26.530 vagas pelo Sisu, sendo que 3.941 foram abertas pelas 

estaduais do Paraná: Unespar, Unioeste, Unicentro e Uenp.   
 

Apesar dessa expansão, as tensões entre as formas de acesso às IES persistem. 

De um lado, universidades combinam os resultados do Enem com outros 

processos seletivos próprios e algumas utilizam resultados do exame sem 

dispor vagas pelo Sisu. De outro, o exame do MEC busca consolidar-se 

ampliando as opções para os estudantes. Além de selecionar candidatos para 

vagas em universidades, o Enem é condição para aqueles que pretendem 

participar de programas públicos voltados aos universitários, a exemplo do 
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É possível usar os 
resultados do  

Enem sem aderir 
ao Sisu, mas as 
universidades 

públicas estaduais 
que aderem ao 

Sistema de 
Seleção Unificada 
recebem recursos 

do Governo 
Federal 

proporcional ao 
número de vagas 

disponíveis.   

Ciência sem Fronteiras, Prouni e Fies. 

Para os que não têm interesse em um 

curso superior, as notas do Enem 

servem também para vagas em cursos 

gratuitos oferecidos pelo Siste-ma de 

Seleção Unificada da Educação 

Profissional e Tecnológica (Sisutec) 

como parte do Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec). Estudantes com mais de 

18 anos podem também obter a certi-

ficação do ensino médio por meio do 

exame.  Não sem surpresa, o número 

de inscritos em 2014/2015 ultrapas-

sou 8,7 milhões; um crescimento de 

21,6% em relação a 2013. 

O Sisu, sistema informatizado do 

MEC, por meio do qual IES públicas 

oferecem vagas a candidatos partici-

pantes do Enem, configura forma 

alternativa de ingresso. Por meio do 

Sisu, estudantes que obtêm nota 

acima de zero na redação do Enem e 

que possuem as notas de corte 

determinadas pelas IES concorrem às 

vagas para cursos presenciais dispo-

níveis no sistema. Cada candidato 

escolhe até duas opções de curso, 

sendo possível alterá-las durante as 

inscrições.  

Ainda assim, há várias questões que 

merecem ser consideradas quando 

deliberamos sobre formas de ingresso 

na UEL. Isso porque a UEL, historica-

mente, tem uma visão muito própria 

sobre processos de seleção para 

ingresso em seus cursos de graduação, 

tendo investido energia, tempo, 

recursos humanos e financeiros na 

conquista da preparação e aplicação 

de suas provas de Vestibular. Como 

se sabe, a Resolução CU no 160/2003, 

cria a Coordenadoria de Processos 

Seletivos (Cops), um órgão executivo 

da Reitoria, responsável pelo planeja-

mento, coordenação, supervisão e 

execução de Concursos, Processos 

Seletivos e Avaliações Educacionais, 

dentre eles, o Vestibular e a prova de 

Transferência Externa da UEL.  

Para uma discussão amadurecida e 

democrática sobre esse tema, é pre-

ciso reconhecer que nossas experiên-

cias pessoais, identidades profissio-

nais e histórias institucionais têm 

importância nos modos como nos 

posicionamos e reagimos às diferen-

tes alternativas. Um processo produ-

tivo de deliberação deve levar os 

participantes a examinar vantagens e 

desvantagens de cada uma das opções 

possíveis e a ponderá-las frente 

àquilo que constitui a base de seus 

valores. É nesta direção que organiza-

mos o presente texto.  
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Em 2013, 2,742 milhões de 
estudantes ingressaram no 
ensino superior. Cerca de 

991 mil se formaram. 
Destes, somente 229 mil 
cursaram universidades 

públicas. 

Este material apresenta uma síntese 

dos encontros promovidos pela Pro-

Reitoria de Graduação (Prograd), em 

parceria com a Cops, a Comissão 

Permanente de Seleção (Copese), o 

Programa Obeduc de Ciências Sociais 

e a Pró-Reitoria de Planejamento 

(Proplan), nos dias 2 de setembro, 23 

de setembro e 10 de novembro de 

2014. Nestes eventos abertos à 

comunidade interna e externa foram 

apresentados dados e experiências 

relativos a políticas públicas de 

ingresso de estudantes nas IES 

brasileiras.  

Nosso propósito com a criação deste 

roteiro é o de oferecer meios 

alternativos para um processo de 

deliberação que escape às armadilhas 

da polarização. As opções que se 

apresentaram durante os encontros 

em 2014 são aqui retomadas com 

base em preocupações comuns aos 

membros da comunidade, buscando 

promover reflexões sobre aspectos 

positivos e negativos de cada uma 

delas.  

Esperamos que, ao final, possamos 

rever nossas convicções, de forma 

ponderada, levando em conta que 

cada decisão implica a necessária 

análise dos valores que as orientam e 

das consequências que delas 

decorrem.  

Alguns questionamentos podem 

contribuir para isso: como as opções 

apresentadas me afetam? De que 

modo(s) elas se relacionam às minhas 

experiências e expectativas? De que 

estou disposto(a) a lançar mão em 

favor de algo ou de alguém? O que há 

em comum entre minhas convicções e 

as de meus pares? O que há de 

conflitante? Que experiências e 

expectativas orientam os diferentes 

posicionamentos? Que desvantagens 

me parecem menos desfavoráveis pa-

ra a coletividade? Para o meu curso? 

Para a UEL? O que eu e meus pares  

precisamos fazer para que a proposta 

escolhida seja bem sucedida?  

Diante da atual crise que assola as 

universidades no mundo contem-

porâneo e do crescente descompro-

misso dos governos com o ensino 

superior público brasileiro, muitos se 

sentem desmotivados e impotentes. 

Como uma professora universitária 

apontou, “tanto faz o modo como os 

estudantes são selecionados para 

ingressar na UEL, já que os cursos de 

alta procura terão os melhores 

candidatos e os de baixa procura 

terão os candidatos menos 

preparados”. Alguns dirão que a 

seleção se faz ao longo do próprio 

curso. Segundo dados do Censo da 

Educação Superior, divulgados em 

setembro de 2014, o total de 

estudantes que ingressaram no 

ensino superior em 2013 foi de 2,742 

milhões. O de concluintes, 991.010. 

Outros dirão ainda que a expansão do 

número de vagas no setor privado 

tem efeitos sobre a emergência de 

um novo perfil social do estudante 

universitário. Como afirmou, em 

2014, Helena Sampaio, pesquisadora 

da Unicamp e especialista em ensino 

superior, “mais jovens de baixa 

renda, adultos e idosos se interessam 

pelas faculdades”.  

A fim de examinar as tentativas de 

democratização do acesso ao ensino 

superior por meio do Sisu, bem como 

as tensões entre o controle exercido 

pelo Enem e a autonomia dos pro-

cesssos Vestibulares das IES, apre-

sentamos, a seguir, três perspectivas. 

Sob a perspectiva 1, o Vestibular da 

UEL deve ser mantido e o processo de 

ingresso deve continuar sendo feito 

como é atualmente, disponbilizando 

para ingresso por meio do Enem 

somente as vagas remanescentes. 

Aqueles que apoiam essa proposta 

acreditam ser vital garantir a 

autonomia da universidade na 

decisão sobre o perfil do ingressante 

e essencial fortalecer seu elo com o 

ensino médio. No entanto, isso 

poderá nos deixar à margem das 

políticas de financiamento para 

estudantes proporcionadas pelo MEC, 

por meio da adesão ao Sisu. 

A perspectiva 2 diz que devemos 

aderir ao Sisu, de modo parcial ou 

total, por curso ou como política 

institucional para todos os ingressan-

tes, como parte do processo ou como 

seleção única. Aqueles que apoiam 
essa proposta acreditam que a 

adesão permite maior democratiza-

ção do acesso para os estudantes de 

diferentes partes do país e com 

variados perfis, além de permitir 

melhor ocupação das vagas ociosas. 

No entanto, isso poderá estimular o 

ciclo migratório e aumentar o 

número de evasões.  

A perspectiva 3 diz que devemos  

criar formas alternativas de seleção 

que correspondam a um novo modelo 

de Universidade, como por exemplo o 

desempenho dos estudantes em 

olimpíadas científicas, a matrícula de 

estudantes egressos do ensino médio 

como “alunos especiais”, ou a 

seleção dos melhores alunos por meio 

de seus históricos escolares. Aqueles 
que apoiam essa proposta acreditam 

que a flexibilização do processo cria 

oportunidades que independem das 

condições socio-econômicas e 

valoriza diferentes momentos da 

aprendizagem dos estudantes. No 
entanto, isso poderá resultar em um 

processo lento e oneroso.  
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Perspectiva 1 

O Vestibular deve 
ser nosso modelo 

de seleção   

O Vestibular foi instituído no Brasil em 1911, 

quando a procura por vagas nas universidades tornou-se 

maior do que sua oferta. Desde então, não importa o 

nome dado ao processo, selecionar quem entra na 

universidade não é uma prática exclusiva da nossa 

realidade. Em lugares nos quais o número de vagas em 

IES renomadas é inferior ao número de pessoas 

interessadas, os mecanismos de seleção, ainda que 

diversificados, fazem parte da realidade de professores, 

pais e estudantes.  

Nos Estados Unidos, por exemplo, o SAT – Scholastic 

Assessment Test, modelo que inspirou o MEC na proposta 

do Enem “é o terror mais profundo dos estudantes”, diz a 

jornalista Gisela Blanco, em matéria publicada na Revista 

Super Interessante, em 13 de maio de 2009. Ali também 

se lê que na China, o estresse gerado pelo vestibular 

unificado é apontado como o maior responsável pelo 

índice de suicídios entre os jovens.  

Em outros países, como a Bélgica, o aceso ao ensino 

superior é garantido, mas não nas universidades mais 

disputadas. Assim como no Brasil, há vagas para muitos, 

mas nem todas interessam pela qualidade da certificação 

e também pelo alto investimento necessário à formação. 

 

As discussões sobre formas de ingresso na UEL também 

não são recentes. Desde 1999 temos nos debruçado 

sistematicamente sobre essa questão, motivados, 

inicialmente, pela insatisfação com as provas elaboradas 

pela Fundação Carlos Chagas – responsável, à época, por 

nosso Vestibular. O processo de ruptura com a Fundação 

e de preparação técnica, pedagógica e estrutural da UEL 

para elaboração e aplicação do próprio Vestibular exigiu 

três anos e pesados investimentos de recursos humanos e 

financeiros. A disposição da comunidade interna e 

externa bem como a convicção de que a UEL dispunha de 

capital intelectual para realizar a tarefa foram 

fundamentais para o êxito da iniciativa.  

Na base dessa decisão estavam dois valores essenciais: a 

autonomia da UEL na definição do perfil do ingressante e 

o estreitamento de seu compromisso público com a 

educação básica, mais especificamente, com o ensino 

médio.   

O novo Vestibular, implementado em 2003, pautou-se na 

definição de um estudante ingressante capaz de 

compreender e interpretar conteúdos próprios de sua 

etapa de formação. Distanciava-se, assim, das provas 

antes centradas em treinamento e memorização de 

conteúdos e fórmulas. Como relatou o Professor Elve 

Miguel Cenci, do Departamento de Filosofia da UEL, na 

Revista Espaço Acadêmico, em março de 2004, “o 

objetivo sempre foi o de mudar a forma de avaliação dos 

egressos do ensino médio, abandonando-se proce-

dimentos de ‘teinamento e memorização’, feitos 

sobretudo pelos cursinhos, enfatizando processos como 

interpretação e compreensão”. Seu texto aponta ainda 

que tão essencial quanto esse aspecto foi o esvaziamento 

do quadrinômio Química-Física-Biologia-Matemática. A 

inclusão das disciplinas de Filosofia, Artes e Sociologia 
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O Vestibular deve ser nosso modelo de seleção 

Perspectiva 1 

pode ser considerada um marco nos 

modos como a educação básica 

passou a valorizar a formação 

humanitária de estudantes do ensino 

médio.  

O modelo proposto em 2003 

trabalhava com 60 questões objetivas 

de conhecimentos gerais, no 

primeiro dia, 1 redação, 20 questões 

de múltipla escolha em Língua 
Portuguesa e Literaturas e mais 10 

questões objetivas de Língua 
Estrangeira (opcional entre Inglês, 

Espanhol ou Francês), no segundo dia, 

além de uma prova com 40 questões 

de múltipla escolha, de duas áres do 

conhecimento específico, de acordo 

com cada curso, no terceiro dia. Para 

candidatos aos cursos de Arquitetura, 

Design de Moda, Design Gráfico, 

Educação Artística e Música foi 

proposta, ainda, uma Prova de 

Habilidades Específicas – PHE.  

Esse modelo foi rediscutido com 

membros da comunidade interna e 

externa ao longo de 2009 e 2010. Em 

2011, o Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão aprovou a Resolução CEPE 

no 044/2011, fazendo vigorar um 

modelo pautado na avaliação das 

capacidades de produção de textos, 

de expressão de conhecimentos e de 

análise crítica dos candidatos.  

As 60 questões de conhecimentos 
gerais da prova do primeiro dia 

continuaram a ser temáticas e 

elaboradas em conjunto por uma 

equipe multidisciplinar de 18 profes-

sores das 9 áreas do currículo. O foco 

consolidou-se sobre a avaliação da 

capacidade dos candidatos para 

estabelecer relações entre objetos 

de conhecimento nas diferentes 

áreas, sinalizando o perfil acadêmico 

desejável de um aluno ingressante 

com visão holística de mundo.  

Tão importante quanto isso, foi a  

valorização da prática social de 

produção de textos escritos a partir 

da revisão da prova de redação e da 

inclusão de questões discursivas na 

prova de conhecimentos específicos.  

No primeiro caso, a prova de redação 

passou a exigir a escrita de 2 a 4 

textos inseridos em um ou mais dos 

tipos textuais correntes, como o 

narrar, o argumentar, o expor – 

tipologia que atende à realidade das 

produções cotidianas, escolares ou 

não, importantes para o ingresso e 

permanência bem sucedida dos 

estudantes nas universidades. 

No caso da prova do terceiro dia, os 

conhecimentos específicos passaram 

a ser avaliados por meio de 12 

questões discursivas, distribuidas 

igualmente entre 3 das disciplinas 

presentes no currículo do ensino 

médio. Cada curso determinou tais 

disciplinas e os pesos a elas atribuí-

dos: 1 ou 2. Já a prova de PHE foi 

mantida para os mesmos cursos.  

Essa síntese não serve somente para 

indicar o percurso histórico do 

Vestibular na vida da UEL, mas 

também para nos levar a uma 

reflexão sobre aquilo que é caro aos 

defensores dessa primeira proposta.  

Na base desses processos de 

discussão e de decisão sobre a 

própria prova de seleção para 

ingresso nos cursos de graduação, 

está o poder de deliberar sobre que 

alunos ingressantes queremos e de 

contribuir para as práticas curri-

culares da educação básica.  

Em matéria publicada em janeiro de 

2015, no site zh.clicrbs.com.br, 

Fernando Becker, professor titular de 

Psicologia da Educação da UFRGS, diz 

ver com “apreensão a troca da 

individualidade das instituições por 

uma avaliação padrão, igual, para 

alunos de uma nação com tamanha 

diversidade”. Para ele, processos 

seletivos unificados que se 

apresentam como alternativa aos 

vestibulares feitos em cada IES 

perdem a função de selecionar os 

melhores para atender a vários 

outros critérios movidos por definição 

de políticas públicas.  

O Vestibular, para alguns, é somente 

rito de passagem. Para outros, é o 

elo fundamental entre a universidade 

e as escolas de ensino médio. Como 

registrou o Professor Elve, em 2004, 

quando da implementação do 

primeiro modelo feito pela equipe da  

De acordo com essa proposta, 
nós não podemos abrir mão de 
definir o perfil dos ingressantes 
e de redirecionar o currículo do 
Ensino Médio. 
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O Vestibular deve ser nosso modelo de seleção 

Perspectiva 1 

UEL, “algumas medidas foram tomadas visando não só 

preparar os alunos para o vestibular, mas também chegar 

até as escolas, sobretudo as públicas”.  

O compromisso da UEL com a educação básica pública 

fortalece-se desde então por meio de projetos de 

extensão voltados à formação continuada de professores 

da educação básica, do Curso Especial Pré-Vestibular 

ofertado a alunos da escola pública, do caderno Diálogos 

Pedagógicos com provas comentadas dos Vestibulares e 

de tantas outras ações que visam criar oportunidades 

para que o ensino médio revigore sua identidade.  

Um estudo recente realizado pela Professora Viviane  

Bagio Furtoso, do Departamento de Letras Estrangeiras 

Modernas da UEL, e apresentado no encontro do dia 10 de 

novembro de 2014, aponta que para a maioria dos 

professores da rede pública da região de Londrina o 

processo do Vestibular contribui positivamente para a 

qualidade do ensino público uma vez que incentiva que 

professores e alunos fujam do modelo engessado da sala 

de aula. Os professores indicam que o novo modelo 

implementado em 2011 “dá ênfase no conteúdo das 

disciplinas relacionadas com o curso que o aluno 

escolheu”, “faz o aluno ler e escrever mais”, “leva o 

aluno a fazer mais questionamentos dentro dos 

conteúdos das disciplinas”, e exige que o aluno esteja 

“atualizado, em relação aos fatos que vêm ocorrendo em 

nível nacional e internacional”. Além disso, também “os 

professores precisam se atualizar para acompanhar os 

temas e propor metodologias diferenciadas para abranger 

o que é exigido pelas provas de vestibular” e buscar 

mecanismos para “uma tentativa de integração dos 

conteúdos”.   

Institucionalmente, o Vestibular da UEL gera recursos 

que são repassados para UEL e revertidos em infra-

estrutura física e em melhores condições de trabalho e 

de aprendizagem. O Faepe recebe parte desses valores 

que são utilizados para apoio a projetos e bolsas de 

ensino, pesquisa e extensão.  

O Vestibular contribui ainda para a economia local. 

Segundo dados do Londrina Convention & Visitors Bureau 

– órgão para o incentivo ao turismo da cidade – cerca de 

7.000 leitos são ocupados em Londrina na época do 

vestibular, permitindo que os hotéis da cidade operem, 

em sua maioria, em lotação máxima.  

3. Pretensão de prestar Vestibular em outra IES 

Perfil do Ingressante na UEL 2014 * 

1. Cidade em que mora 

2. Ações afirmativas 
4. Frequência ao Ensino Médio 

* http://www.uel.br/proplan/aval-institucional/perfil_2014/ingressante_geral_2014.pdf 
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O Vestibular deve ser nosso modelo de seleção 

Perspectiva 1 

Os contrários a essa proposta dizem que: 

• O Vestibular da UEL é elitista e excludente e não cria 

oportunidades iguais para estudantes da escola 

pública. Como afirmou um participante do estudo da 

Professora Viviane, as mudanças e o modelo de prova 

atual são “distantes da realidade da sala de aula da 

escola pública. Já participei de eventos que 

promoveram a discussão do vestibular e senti que as 

mudanças são mais voltadas para as escolas de 

iniciativa privada”. 46% dos professores que 

responderam ao seu questionário consideraram que o 

Vestibular da UEL é distante das realidades da 

educação básica pública. Uma aluna do curso de 

mestrado em Ciências Sociais da UEL e membro do 

Programa de Apoio ao Acesso e Permanência do 

Estudante da UEL (Prope) destacou que, para alunos 

de escola pública de periferia, a perspectiva de estar 

numa universidade como a UEL é pequena.  

• Ainda que as provas do Vestibular da UEL tenham 

potencial para reorientar políticas e práticas de sala 

de aula, pouco desse potencial é realizado nas 

escolas públicas. De fato, ao que revela o 

levantamento da Professora Viviane, 74% dos 

professores investigados não acessam o caderno das 

provas comentadas e somente 20% deles usam o 

Vestibular da UEL no planejamento de suas aulas ou 

definição dos conteúdos curriculares.  

• Estudos mostram que o Vestibular alimenta as 

práticas de exclusão social. Dentre outras razões, 

Reynaldo Fernandes, ex-presidente do INEP, aponta o 

fato de o vestibular ser um processo de seleção 

descentralizado, “cujo pleito favorece candidatos 

com maior poder aquisitivo, capazes de diversificar 

suas opções na disputa por uma das vagas 

oferecidas”. Para Aloisio Mercadante, ex-ministro da 

educação, "enquanto houver esse modelo de 

vestibular, há mobilidade só para quem tem dinheiro 

para pagar passagem de avião e fazer provas em 

outros lugares. No Sisu, não: a mobilidade é por 

mérito. Os que forem melhores têm mais 

mobilidade." 

• O Vestibular é um processo que expõe as derrotas. 

Um professor de Sociologia do ensino médio trouxe 

essa realidade no encontro de 2 de setembro: 

enquanto um estudante que faz Enem tem mais  

chances de entrar numa universidade, seja pública, 

por meio do Sisu, ou particular, por meio do Prouni, 

o Vestibular dá apenas uma chance que, quando não 

realizada, traz sentimentos de fracasso e frustração. 

• Não faz sentido manter o Vestibular da UEL para 

3.100 vagas enquanto o Sisu disponibiliza mais de 

200 mil. Grande parte dos estudantes se vêem 

forçados a passar pelos dois processo, já que o Enem 

dá a eles maiores possibilidades de escolha. Isso tira 

ainda mais o foco do currículo do ensino médio e 

obriga os estudantes a se prepararem para provas 

muito diferentes. Além disso, precisam ler a lista de 

livros indicados para a prova de literatura do 

Vestibular. Para aqueles que prestam Fuvest, o 

processo se complica ainda mais com mais uma prova 

e mais 10 obras literárias.  

• O custo com o Vestibular é muito alto e a logística 

muito complexa. Os recursos provenientes do 

Vestibular da UEL têm diminuído e manter esse 

processo pode trazer perdas financeiras para a 

instituição. O modelo com provas discursivas tornou 

o processo mais caro e trabalhoso, e a UEL não terá 

como sustentar isso a médio prazo. 

 

Você concordaria com essa Proposta 1 mesmo que… 

♦ … isso deixasse a UEL e os alunos do seu curso à 

margem das linhas de financiamento abertas pelo 

governo federal? 

♦ … isso representasse perdas de recursos financeiros 

destinados à assistência estudantil?  

♦ … ela limitasse o acesso de 

estudantes que, apesar das 

possibilidades oferecidas       

pela UEL de se                 

requerer                          

desconto                                  

ou isenção, não se         

inscrevem no Vestibular          
por não se sentirem em 

condições para realizar a prova?  
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O Sisu é uma plataforma digital criada em 2010 

pelo MEC com o propósito de selecionar estudantes a 

partir do seu desempenho no Enem. Esse sistema permite 

que os candidatos simulem inúmeras vezes o ingresso 

numa IES, sem custos com taxa de inscrição, 

deslocamentos, estadia, alimentação. A discussão da 

adesão a esse sistema está diretamente ligada às 

reflexões sobre o Enem.  

Isso porque é preciso ter claro que somente podem se 

inscrever para concorrer às vagas disponíveis no Sisu 

estudantes que realizaram o Enem no ano anterior. Por 

exemplo, inscreveram-se no Sisu 2015 quase 3 milhões de 

candidatos dentre os 8,721 milhões que fizeram o Enem 

2014. Por outro lado, as IES têm a possibilidade de usar 

resultados do Enem, sem dispor suas vagas pelo Sisu, 

como faz a UEL desde 2010. Outras universidades também 

lançam editais específicos para a seleção de estudantes 

aos seus cursos de graduação por meio da classificação a 

partir do resultado do Enem.  

As formas de adesão ao Sisu são variadas e decididas ano 

a ano. Cada IES tem autonomia para determinar como 

pretende dispor suas vagas pelo sistema.  

Em 2015, 59 universidades públicas federais, estaduais e 

municipais (20%)1, incluindo institutos e Cefets, 

dispuseram 100% de suas vagas para o Enem/Sisu e outras 

8 (3%) excetuaram do sistema somente os cursos que 

tinham PHE. Comum também é oferecer parte das vagas 

pelo Sisu, como fazem outras 61 (20%) instituições. Nesse 

caso, as formas de completar o quadro de ingressantes são 

bastante diversificadas. Algumas universidades oferecem 

as demais vagas por meio de Processos Seriados, como no 

caso da UnB e da Federal de Lavras, por exemplo. Outras 

realizam provas próprias no segundo semestre, como a 

Estadual do Mato Grosso e a Federal de Uberlândia. Outras 

oferecem vagas somente para determinados cursos. 

11 universidades (4%) usaram os resultados do Enem de 

alguma forma em seus processos seletivos para 2015, mas 

não dispuseram suas vagas pelo Sisu, como no caso da 

UEL, Unesp e Unicamp. Outras 162 universidades públicas 

(54%) não usaram o Enem ou, consequentemente, o Sisu. 

1 Percentual calculado com base no total de 301 IES públicas, conforme 
Censo da Educação Superior 2013  

É fundamental nossa 
adesão, de algum 

modo, ao Sisu 

Perspectiva 2 

 IES 
PÚBLICAS 

CURSOS VAGAS CANDIDATOS 
ENEM 

INSCRITOS 
SISU 

MATRÍCULAS 1a 
CHAMADA* 

VAGAS 
PREENCHIDAS** 

2010 51 1.319 47.913 4.147.527 793.710 18.673 (38,9%) 40.789 (81,7%) 

2011 83 2.570 83.125 4.611.441 1.080.194 35.743 (45%) 80.631 (97%) 

2012 95 3.328 108.560 5.366.780 1.757.399 47.333 (43,6%)  

2013 101 3.752 129.319 5.791.290 1.949.958 53.021 (41%) 118.996 (92%) 

2014 115 4.723 171.401 7.171.574 2.327.651 76.204 (44%)  

2015 128 5.631 205.514 8.721.946 2.791.334   

 
* Dados das edições do primeiro semester. 
** Considerando-se a ocupação final, após as chamadas da lista de espera feitas pelas IES. 

SISU EM NÚMEROS 
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No Paraná, a UTFPR foi a primeira 

universidade pública a aderir ao 

Sisu. Em 2010, ofertou 2.696 vagas 

em 72 cursos de graduação e, para  

2015, 4.281 em 105 cursos 

distribuidos em seus 13 campi. No 

encontro do dia 23 de setembro, o 

Professor Jair Ferreira de Almeida, 

Pró-Reitor de Graduação daquela 

instituição, informou que em 2014 o 

estado do Paraná recebeu cerca de 

100 mil inscrições para as 8.417 

vagas que ofereceu no Sisu. Destas, 

3.962 foram oferecidas pela UTFPR. 

A Unioeste foi a universidade 

estadual paranaense pioneira na 

adesão ao Sisu em 2014, com 50% 

de suas vagas. Em 2015, Unioeste, 

Unicentro, Uenp e Unespar ofere-

ceram, juntas, 3.941 vagas em 197 

cursos. Lilian Faria Porto Borges, 

Pró-Reitora de Graduação da 

Unioeste, afirmou durante sua 

participação no encontro do dia 10 

de novembro aqui na UEL que “o 

pioneirismo da participação da 

Unioeste no estado do Paraná, 

promoveu um avanço para todas as 

IES estaduais do Brasil”. Os dados 

de 2014 indicam que a Unioeste 

ocupou 98% de suas vagas, dimuindo 

de 300 para 70 o número de vagas 

ociosas.  

A proposição de ações afirmativas 

está garantida no Sisu. Pela Lei nº 

12.711/2012, até 2016, as institui-

ções deverão atingir o percentual 

de 50% de vagas reservadas para 

alunos oriundos integralmente do 

ensino médio público. Além da Lei 

de Cotas, como é conhecida, 

algumas instituições promovem 

vagas por ações afirmativas, como 

vaga para deficientes, quilombolas 

ou um índice maior para alunos 

pretos, pardos ou indígenas. 

Dados publicados no site do G1 em 

janeiro de 2015 dão conta de que das 

205.514 vagas ofertadas na primeira 

edição de 2015 do Sisu, 82.879 (ou 

40%) foram destinadas a estudantes 

que atendiam aos quesitos da Lei de 

Cotas, ou seja, que tinham cursado 

todo o ensino médio em escolas 

públicas. 

Para concorrer às vagas por cotas, o 

estudante deve optar pela disputa 

como cotista no ato de inscrição. 

Das vagas reservadas pelas institui-

ções para estudantes que cursaram o 

ensino médio em escolas públicas, 

metade é destinada para estudantes 

com renda familiar bruta mensal por 

pessoa de até um salário mínimo e 

meio. 

O preenchimento das vagas leva em 

conta ainda critérios de cor ou raça, 

ou seja, um percentual das vagas são 

reservadas para estudantes autode-

clarados pretos, pardos ou indígenas 

em proporção igual à de pretos, 

pardos e indígenas. 

As universidades estaduais que 

aderem ao Sisu recebem recursos 

federais. Segundo a Portaria do MEC, 

publicada em 28 de dezembro de 

2010, os recursos são repassados de 

acordo com as vagas. Para até 200 

vagas disponíveis pelo Sisu, a IES 

recebe até R$ 150 mil; entre 201 e 

mil vagas, até R$ 750 mil; acima de 

mil vagas, até R$ 1,5 milhão. Além 

disso, aquelas que oferecem, na 

primeira edição do Sisu de cada ano, 

entre 50% e 80% do total das vagas 

anuais autorizadas em cada um de 

seus cursos habilitados a participar 

do sistema, recebem uma bonifi-

cação de até 30% sobre o valor do 

recurso repassado.  

A defesa da adesão da UEL ao 

Enem/Sisu está orientada pelo 

princípio de democratização do acesso 

ao ensino superior e pela necessidade 

de melhorar a ocupação das vagas 

remanescentes; aquelas para as quais 

não há mais candidatos aprovados nos 

processos seletivos para serem 

convocados.  

A perspectiva da democratização 

decorre da facilidade de acesso dos 

estudantes das escolas públicas ao 

Enem para os quais o exame é gratuito, 
e da oportunidade que todos têm de 

optar por cursos em diversas 

universidades pelo Sisu, sem que seja 

necessário investir grandes quantias 

de dinheiro ou mesmo de tempo. 

É fundamental nossa adesão ao Sisu 

Perspectiva 2 

De acordo com essa proposta, 
devemos oportunizar o acesso 
mais democrático às vagas da 
UEL e melhorar a ocupação das 
vagas ociosas. 
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Como destacou uma professora do Departamento de 

Ciências Sociais da UEL, “aquelas pessoas que antes não 

ingressavam nos cursos chamados de elite hoje têm mais 

oportunidade para ingressar”. 

Na opinião de Ocimar Munhoz Alavarce, professor da 

Faculdade de Educação da USP, publicada no site O Povo 

online, em fevereiro de 2015, “a mobilidade geográfica 

potencializada pelo Sisu e a equalização das provas 

nacionais do Enem podem ser considerados como aspectos 

defensáveis da política educacional do governo federal, 

pois antes da existência desses dispositivos os candidatos 

tinham de se submeter a processos seletivos que 

implicavam em estudar programas e conteúdos de exames 

diferenciados (…) Além disso, a possibilidade de 

participarem em mais de um processo resultava em 

dispêndios financeiros que limitavam as oportunidades 

para amplas camadas sociais da juventude brasileira”. 

De fato, dados recentes apontam que o Sisu favorece o 

fluxo migratório entre estudantes de vários estados. O 

site do G1 publicou em maio de 2013 o deslocamento dos 

estudantes matriculados naquele ano pelo sistema do 

MEC. Os mapas mostram que Minas Gerais foi o estado 

que mais recebeu alunos naquele ano (2.437) e São Paulo, 

o estado que mais exportou (4.839). Rio de Janeiro foi o 

recordista em matrículas:14.261.  

A material destaca que, proporcionalmente, o Paraná foi 

o estado que mais recebeu estudantes de fora. Das 3.970 

vagas ocupadas pelo Sisu, 1.068 foram ocupadas por 

candidatos de outros estados; 423 estudantes deixaram o 

Paraná.  

No total, cerca de 15 mil estudantes se matricularam fora 

de seu estado de origem, o que correspondeu a 13% das 

matrículas pelo Sisu. Em medicina, a mobilidade foi 

maior: 47% mudaram de seus estados para estudar fora. 

Como alertou uma professora do curso de Medicina da 

UEL durante o encontro do dia 23, o fluxo migratório e a 

fixação do profissional em seu lugar de origem são 

questões relevantes que passam pela responsabilidade 

social das IES. 

Na opinião de Cipriano Luckesi, especialista em avaliação 

educacional e professor da Universidade Federal da 

Bahia, a adesão ao Enem/Sisu é positiva. Para ele, isso 

“estabelece um padrão nacional de ingresso e democra-

tiza o acesso, além de exigir da educação brasileira que 

se pensse um currículo nacional”.  

Uma das grandes motivações presentes na decisão sobre 

aderir ou não ao Sisu é a possibilidade de ocupação plena 

das vagas. Na UEL, o número de vagas remanescentes tem 

reduzido. Em 2010, 158 vagas (5,1%) deixaram de ser 

preenchidas por meio do Vestibular e do Enem e foram, 

posteriormente, abertas para Portadores de Diploma de 

Curso Superior; em 2015, restaram somente 74 vagas 

(2,4%) para o ingresso de estudantes já graduados. A 

Fuvest, em março de 2015, abriu chamada para 580 vagas 

remanescentes (5,2%), em 126 cursos.  

Nesse aspecto, o professor e diretor da empresa de 

avaliações educacionais Primeira Escolha, Tadeu da 

Ponte, alerta que, "nenhuma universidade no mundo tem 

100% de matrícula dos alunos". No entanto, cadeiras não 

ocupadas têm custos elevados e, em geral, ampliam-se no 

decorrer dos cursos com a evasão. 

É fundamental nossa adesão ao Sisu 

Perspectiva 2 
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Os contrários a essa proposta dizem que: 

• O Sisu ainda gera um número expressivo de vagas não 

ocupadas. Em todo país, cerca de 5% das vagas ficam 

ociosas desde o início dos cursos, sem considerar as 

evasões. Na UEL, esse percentual corresponderia a 

155 vagas. Em 2013, o Paraná ofertou 4.285 vagas 

pelo Sisu, das quais 3.970 foram ocupadas – o que 

representa 7,35% de vagas ociosas. Dados disponíveis 

nos sites da Uenp, Unespar, Unioeste e Unicentro 

revelam que até 10 de abril de 2015 ainda restavam 

1.659 vagas remanescentes; 57,8% das vagas 

ofertadas pelo Sisu. Mesmo que esses números sejam 

reduzidos no processo de chamadas sucessivas, há 

perdas para estudantes que ingressam tardiamente 

no curso e trabalho adicional para professores e 

Colegiados de cursos. 

• O Sisu aumentou o índice de evasão nas 

universidades. De acordo com a Professora Maria José 

de Sena, reitora da Universidade Federal Rural de 

Pernambuco, o índice de universitários que 

abandornaram o curso na instituição passou de 15% 

para 30%. Ela afirmou, em matéria publicada em 

fevereiro de 2014, que, “com a saída dos alunos, as 

vagas ficam abertas, mas não podem ser preenchidas, 

pois o processo de seleção já se encerrou”. Para a 

pesquisadora da Unicamp, Helena Sampaio, o 

aumento na evasão conforme dados do Censo da 

Educação 2013, é um “efeito colateral” das 

iniciativas do próprio MEC.  

• O Sisu não é um processo mais democrático por ser 

mais universal. Como apontou uma pedagoga que 

atua na UTFPR no campus de Londrina, participante 

do encontro no dia 23, “os cursos mais concorridos 

continuam os mais elitizados”. Segundo dados do 

MEC, em 2015, os cursos de Arquitetura, Engenharia, 

Direito, Análise de Sistemas e Psicologia estão entre 

os mais procurados. Os cinco mais concorridos foram 

Medicina, Psicologia, Educação Física, Direito e 

Administração.                               

• O Sisu elitiza o ensino superior, especialmente nas 

regiões mais necessitadas. Os dados publicados no G1 

sobre mobilidade em 2013 revelam que, para cada 

estudante que ocupa a vaga de um concorrente de 

uma região mais rica, o dobro conquista a vaga de 

concorrentes de regiões menos desenvolvidas, isto é, 

aqueles com formação realizada em uma região com 

mais condições para estudar, adentram o Sisu com 

vantagem em relação aos que não tiveram a mesma 

oportunidade. Há casos gritantes como, por exemplo, 

o do Distrito Federal, detentor do maior IDH do país. 

Enquanto 31 de suas cadeiras foram ocupadas por 

estudantes de fora, 487 vagas de 23 outros estados 

foram ocupadas. São Paulo, o segundo neste mesmo 
ranking, cedeu 486 vagas locais, mas conquistou 

4.839 em outras regiões. Em Alagoas, a situação se 

inverte. Com o pior IDH do país, conquistou 68 vagas, 

mas cedeu 619 matrículas para alunos de fora. O 

Paraná cedeu 1.068 vagas locais e conquistou 423.  

• A UEL não está preparada para receber estudantes de 

fora. Não há políticas consistentes de inclusão e 

estrutura necessária para a manutenção de alunos 

vindos de outros estados, como já acontece 

atualmente. Um graduando do curso de Ciências 

Sociais e membro do Prope da UEL destacou, no 

encontro do dia 2 de setembro, que, apesar das 

iniciativas existentes, é preciso pensar em 

perspectivas de apoio financeiro, emocional e 

pedagógico para esses alunos. Sem uma política que 

garanta autonomia, o jovem não se torna estudante. 

 

Você concordaria com essa Proposta 2 mesmo que… 

♦ … seu curso tivesse um número reduzido de matrí-

culas no início do semestre letivo e aumento no 

índice de evasão ao final do primeiro ano? 

♦ … o perfil dos seus alunos mudasse com frequência 

em razão do fluxo migratório? 

♦ … fosse preciso dispor do 

seu tempo para organizar 

melhores formas de 

acolhimento e de 

adaptação dos    

estudantes de                    

fora? 

É fundamental nossa adesão ao Sisu 

Perspectiva 2 
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A UEL deve propor 
formas alternativas 

de ingresso 

Perspectiva 3 

Qual é o modelo de universidade que queremos? 

Esta é uma questão que se fez recorrente nos encontros 

que foram organizados para se discutir políticas de 

ingresso na UEL.  

Dados indicam que as realidades mais presentes no ensino 

superior, tais como evasão, baixa procura por alguns 

cursos e o novo perfil do ingressante, não se alteraram 

com as experiências já conhecidas. Apesar dos impactos 

do Enem sobre o ensino médio, apresentados no encontro 

do dia 10 de novembro pela Professora Gladys Quevedo-

Camargo, da Universidade de Brasília, os modelos de 

seleção por meio de provas classificatórias ainda 

favorecem os já favorecidos. O estudo realizado por 

Daniel Vitor Resende, e compartilhado no dia 2 de 

setembro, revela as relações entre o desempenho dos 

estudantes no Enem e suas condições socioeconômicas. 

Nas variáveis que afetam as oportunidades estão renda 

familiar, escolaridade dos pais e mães, acesso à internet, 

raça e necessidade de associar estudo e trabalho. Ele 

termina sua reflexão com a seguinte pergunta: “se mais 

de 80% dos estudantes estão nas escolas públicas; se 94% 

dos estudantes possuem de 0 a 1 acesso à internet; se 

60% das famílias possuem rendimento entre nenhum e até 

dois salários mínimos; se mais de 50% dos pais e mães de 

estudantes possuem apenas ensino médio incompleto, 

que chances de acesso ao ensino superior a maioria da 

população estudantil jovem terá, ao realizar o Enem?” 

Para muitos, o Enem ou o Vestibular são igualmente 

injustos. Em outro estudo publicado em 2014, Dilvo 

Ristoff, da Universidade Federal de Santa Catarina, 

aponta que “a origem social e a situação econômica da 

família do estudante é, sem dúvida, um fator 

determinante na trajetória do jovem brasileiro pela 

educação superior e, por isso mesmo, deve estar na base 

das políticas públicas de inclusão dos grupos historica-

mente excluídos”. 

Esta não é uma equação possível de ser resolvida 

unicamente com políticas de ingresso ao ensino superior. 

Há uma série de fatores na conjuntura desta 

problemática e que precisam ser considerados. No 

entanto, como alertou a Professa Martha Marcondes, 

Diretora de Avaliação e Acompanhamento Institucional da 

Proplan da UEL, “quanto mais se diversifica o processo 

avaliativo, muito mais democrático e menos injusto ele se 

torna”. Na mesma direção apontou um professor do 

ensino médio durante o encontro do dia 2 de setembro 

quando disse que “o vestibular é um mecanismo de 

competição entre as escolas” e que repensar outros 

mecanismos ajuda a diversificar o currículo, sem que as 

aulas se voltem para o treinamento deste ou daquele 

exame.  

Aqueles que apoiam essa perspectiva acreditam que a 

flexibilização do processo cria oportunidades que 

independem das condições socioeconômicas e valoriza 

diferentes momentos da aprendizagem dos estudantes. 
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A inquietação com formas alternativas 

de acesso está presente em outras 

IES. Há algumas experiências em 

processo de implementação em 

universidades conceituadas, incluindo 

a própria UEL, que implantou em 2014 

o chamado “ciclo” para estudantes 

indígenas. “Durante um ano”, 

explicou uma pesquisadora do 

Observatório da Educação e aluna do 

Programa de Mestrado em Ciências 

Sociais no encontro de 2 de setembro, 

“os ingressantes no vestibular 

indígenas têm esse período de 

conhecimento da universidade, para 

depois entrar no curso que ele 

escolher”. Segunda ela, essa é uma 

forma alternativa de ingresso que 

está em estudo também na UnB. 

A mesma UnB protagonizou a 

implementação de uma das primeiras 

alternativas ao modelo do vestibular. 

Trata-se do PAS – Programa de 

Avaliação Seriada. O programa lança-

do em 1995 dilui a prova do vestibular 

em três etapas – que são realizadas 

sempre ao final de cada ano letivo. 

Além do conteúdo da prova estar 

“diluido” em três momentos, uma das 

grandes vantagens deste processo de 

seleção é que ele permite que o aluno 

acompanhe o seu desenvolvimento 

nas provas e passa assim, ano a ano, 

corrigir possíveis falhas e traçar um 

plano de estudos adequado às suas 

necessidades. A estudante Ana 

Carolina Fonseca, aprovada na UnB 

por meio do do PAS, relata que “com 

as provas anuais durante todo o 

ensino médio, consegui planejar meus 

estudos e não passei pelo estresse e 

pela pressão da maioria dos 

vestibulandos. Fiz dois vestibulares 

tradicionais e não fui aprovada, pelo 

PAS eu consegui com tranquilidade”. 

Segundo o decano da UnB, Mauro 

Rabelo, a autocrítica desenvolvida 

pelos alunos durante o PAS reverbera 

no seu desempenho acadêmico. Nas 

palavras de Rabelo: “Isso tem um 

reflexo na qualidade do estudante 

que entra na UnB. A média do Índice 

de Desenvolvimento Acadêmico (IRA) 

dos que ingressam via PAS é superior 

à do vestibular tradicional. São menos 

reprovações e menos trancamentos de 

disciplinas”.  

Cerca de 15 outras universidades 

utilizam o sistema iniciado pela UnB. 

Entre elas estão a Universidade 

Federal do Amazonas, a Universidade 

de Pernambuco, a Universidade 

Estadual de Maringá, a Universidade 

Estadual de Ponta Grossa e a 

Universidade Presbiteriana Mackenzie.  

Na mesma tentativa de fugir ao 

modelo de avaliação episódica, outras 

IES têm estudado diferentes 

possibilidades de selecionar seus 

alunos. A  Universidade de São Paulo 

(USP), por exemplo, está atuamente 

analisando modalidades de admissão 

alternativas que possam beneficiar 

alunos de diversos contextos sociais. 

Segundo seu Pró-Reitor de Graduação, 

Carlos Antonio Hernandes, a USP está 

considerando a adoção de modelos já 

implementados por universidades em 

outros países, como a Universidade de 

Harvard nos EUA. Entre as possíveis 

novas formas de ingresso na USP, 

destacam-se a seleção de estudantes 

a partir de olimpíadas e outras 

competições acadêmicas, e a 

identificação de talentos em colégios, 

preferencialmente, públicos. Para 

Hernandes, a medida tem potêncial 

para atingir aqueles alunos que são 

desencorajados a se candidatarem ao 

vestibular, em virtude de seu 

formato. Estas medidas estão sendo 

estudadas por uma comissão na 

universidade e podem ser implemen-

tadas a partir do ano de 2016.  

Na tentativa de também equacionar a 

exclusão social promovida pelos 

processos seletivos vigentes, a 

Universidade Estadual de Campinas 

(Unicamp) iniciou em 2012 um 

programa piloto; o Programa de 

Formação Interdisciplinar Superior – 
ProFIS. Trata-se de um curso 

sequencial de ensino superior exclu-

sivo para alunos advindos de escolas 

públicas do municipio de Campinas. 

Com base no critério de seleção pela 

nota obtida no Enem, é escolhido, no 

mínimo, um representante de cada 

uma das 96 ecolas públicas de 

Campinas. No decorrer de dois anos 

A UEL deve propor formas alternativas 

Perspectiva 3 

De acordo com essa proposta, 
devemos flexibilizar os modelos 
de seleção e valorizar os 
diferentes momentos da 
aprendizagem dos estudantes. 
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de curso, os estudantes transitam por disciplinas nas áreas 

de ciências humanas, exatas, biológicas e tecnológicas. É 

uma espécie de Liberal Arts College, comum em 

universidades nos Estados Unidos, Cingapura e Hong Kong.  

O objetivo do curso, segundo a página do programa, é 

“oferecer aos alunos uma visão integrada do mundo 

contemporâneo, capacitando-os para exercer as mais 

distintas profissões”.  No final de dois anos, além de 

garantir um diploma, os formandos poderão ingressar, sem 

vestibular, um dos cursos da universidade. “A Medicina, 

por exemplo, ofereceu inicialmente duas vagas adicionais 

para egressos do ProFIS. Eles gostaram tanto do programa 

que logo decidiram aumentar para cinco o número de 

vagas”, disse Marcelo Knobel, professor da Unicamp e um 

dos idealizadores do programa.  

Um modelo de ingresso semelhante ao proposto pela 

Unicamp foi sugerido durante o último encontro realizado 

no dia 10 de novembro na UEL. Na proposição feita por um 

professor do Departamento de Matemática, o vestibular da 

UEL deveria selecionar os alunos não para os cursos 

específicos, mas para as áreas de ciências humanas, 

exatas, biológicas ou da saúde. No decorrer de um ano, os 

alunos cursariam disciplinas básicas e introdutórias destas 

áreas e com base no seu desempenho durante o ano 

letivo, disputariam, então, as vagas para os cursos 

específicos de cada área. O professor apontou ainda para 

a necessidade de reestruturação do ensino médio, de 

forma que os alunos pudessem, logo ao final do primeiro 

ano, selecionar sua área de interesse e nos dois anos 

seguintes voltar sua formação para a área selecionada e 

suas especificidades.  

Esta proposta vai ao encontro do que apresentou a 

Fundação Carlos Chagas em um estudo feito em 1996 

sobre formas alternativas de ingresso na universidade. O 

trabalho realizado sugeria que as IES acompanhassem 

determinados cursos sequenciais e profissionalizantes e 

que, ao longo de um ano, testassem a motivação 
universitária e a aptidão vocacional daqueles alunos. O 

relator do proposta, Hélio Guedes de Campos Barros, da 

Secretaria de Educação Superior do MEC, dizia que, nessa 

perspectiva, “alunos com êxito acima de uma certa média 

estipulada poderiam continuar seus estudos em nível 

universitário” sem a necessidade de um vestibular. Outra 

alternativa era que o Ensino Médio, de maneira geral, já 

atuasse como uma ponte para a universidade. Neste 

sentido, “a universidade acompanharia os últimos anos ou 

séries dessas escolas, avaliaria o seu padrão e passaria a 

reservar um estoque de vagas para os seus egressos, em 

função do desempenho apresentado no histórico escolar”. 

Em ambos os casos, as universidades precisariam repensar 

sua vocação para formar não somente engenheiros, 

químicos e sociólogos, mas também bacharéis em 

ciências, letras e artes. 

Na Universidade de Toronto, uma modalidade de ingresso 

análoga é conhecida como Bridging Program, que, como 

o nome sugere, configura-se uma ponte entre candidatos 

que não preenchem os requisitos exigidos, mas desejam 

cursar um curso na instituição. Nessa alternativa, os 

candidatos escolhem uma dentre três disciplinas ofere-

cidas especialmente para quem se inscreve no programa. 

De acordo com sua nota, ao término do curso, o estudante 

se matricula automaticamente na Universidade para quais-

quer cursos de graduação nas áreas ofertadas. O modelo é 

uma adaptação dos chamados College norte-americanos. 
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Os contrários a essa proposta dizem que:  

• Ainda que os modelos alternativos tentem desviar do 

formato de seleção tradicional, pautado na prova de 

conhecimentos, os processos se mantém essencial-

mente meritocráticos e elitistas. Os aspirantes a uma 

vaga na universidade ainda serão selecionados com 

base em seu desempenho acadêmico. A diversificação 

nada beneficia aqueles que estão socialmente à 

margem dos processos de seleção das IES.  

• Os processos de avaliação continuada ou seriada, 

além de manterem o caráter elitista do modelo do 

vestibular e do Enem, apresentam empecilhos para os 

alunos que se submetem a esse tipo de seleção. 

Primeiro, porque o conteúdo das provas, embora 

explicitado aos candidatos com antecedência, não 

está necessariamente em sincronia com a 

organização dos conteúdos curriculares nas diferentes 

escolas ao longo dos 3 anos do ensino médio. Com 

isso, alunos podem ser prejudicados por não terem 

ainda tido a oportunidade de estudar determinado 

conteúdo. Segundo porque é preciso antecipar a 

escolha profissional logo no primeiro ano do ensino 

médio o que faz com que toda a formação generalista 

seja colocada em segundo plano, em favor de prepar-

se para provas de seleção de ingresso nas 

universidades.  

• As propostas de seleção com base em “cotas 

geográficas”, em que são escolhidos somente 

estudantes de escolas públicas locais, inibem a 

participação de alunos de outras cidades ou regiões e  

exclui aqueles que não compartilham do mesmo 

contexto educacional, como, por exemplo, alunos 

que fequentam escolas particulares. Analisando 

especificamente o modelo ProFIS da Unicamp, nota-

se ainda que a alternativa aumenta em dois anos a 

formação do estudante, adiando seu ingresso no 

mercado profissional e deixando-o em desvantagem 

diante daqueles que optam por qualquer curso 

possível dentro do Sisu, de acordo com as notas de 

corte. Com as iniciativas de incentivo do governo 

federal, como o Prouni e o Fies, é mais vantajoso 

cursar uma univesidade particular do que esperar 

mais dois anos para cursar uma pública.  

• As alternativas apresentadas, além de demandar 

tempo e muito planejamento para sua 

implementação, exigem também uma importante 

mudança na estrutura curricular de todos os cursos 

da universidade. Além disso, a universidade teria que 

acrescentar à sua rotina e incluir em suas práticas 

novas atribuições como o acompanhamento de cursos 

sequenciais para alunos do ensino médio. Um 

elemento complicador neste contexto é também a 

possível reforma curricular e estrutural que deveria 

ocorrer nas escolas de ensino médio: uma mudança 

que não compete à UEL realizar.    

 

Você concordaria com a Proposta 3 mesmo que…  

♦ ... isso implicasse na reorganização curricular do seu 

curso e na revisão da estrutura e modos de 

funcionamento da UEL? 

♦ ... fosse necessário estender o prazo da formação em 

nível superior?  

♦ ... os diferentes processos trouxessem custos 

adicionais e impactos financeiros para a UEL?  
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Este guia é uma sistematização de dados e de informações colhidos nos encontros promovidos pela Prograd, Cops/Copese, 
Programa Obeduc de Ciências Sociais e Proplan, e em materias disponíveis na mídia, além de textos acadêmicos. Como seu 
propósito é orientar as deliberações sobre formas de acesso ao ensino superior, optamos com um formato distante do gênero 
texto científico; razão pela qual fizemos citações livres e mencionamos autoria ocasionalmente, sem deixar, contudo, de dar 
voz e de reconhecer a importância de todos(as) os(as) que participaram dos encontros promovidos para gerar este documento. 
Agradecemos a cada um(a) pela oportunidade desse trabalho e pela disponibilidade para contribuir para as discussões. 

Recomendamos o acesso a algumas das várias fontes, nas quais os recortes aqui feitos podem ser expandidos. 
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