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Introdução: A atividade de extensão desenvolvida juntamente com a Vunesp, desde 1997, na 
divulgação do vestibular da Unesp gerou as condições necessárias para escrever um livro de auto 
ajuda para alunos que pretendem se preparar para o vestibular de uma IES de qualidade.  
 
Objetivos: O livro “Como Virar Bixo” é dirigido, principalmente, para alunos da 3ª série do ensino 
médio e de cursinhos. No entanto, pode ser utilizado por alunos da 1ª e 2ª séries, que pretendam 
aprimorar os estudos para entrarem em um curso muito concorrido, como direito ou medicina de 
escolas públicas como a USP, UNESP ou UNICAMP. Também, pode ser utilizado por professores 
e orientadores pedagógicos, que queiram aproveitar algumas das dicas e idéias apresentadas, 
para melhorar as condições de ensino em prol destes alunos que se preparam para passar por 
uma das mais importantes decisões da vida e enfrentar a dura maratona dos vestibulares.  
 
Métodos: O livro foi escrito baseando-se na tentativa de responder as dúvidas de milhares de 
alunos do ensino médio de escolas públicas de como se preparar para ser aprovado no vestibular 
da UNESP, durante o Programa de Divulgação do Vestibular da UNESP, promovido pela VUNESP 
desde 1997.  
 
Resultados: O livro não fica restrito em apenas mostrar um caminho de como elaborar um 
planejamento de estudo, para ser aprovado em uma boa faculdade, vai além, discute a importância 
de cursar uma boa faculdade, um pouco de história dos vestibulares, um glossário, o caminho das 
provas desde a formulação até a correção e divulgação das listas de matrículas. Apresenta alguns 
dos tipos de colas utilizados em vestibulares do passado, uma discussão sobre a escolha 
profissional, de como se comportar ao longo do período de preparação para o vestibular. Discute 
como fazer as provas de múltiplas escolhas, escrita e a redação, de forma a minimizar a perda de 
importantes pontos por descuidos. Como o candidato deve se comportar nos dias anteriores ao 
vestibular e durante as provas. Finalizando com um enfoque sobre o discutível Trote e sobre a 
responsabilidade de todos com nosso Planeta Azul. Ainda passamos pelo investimento financeiro 
da família no vestibulando. Não existe magia ou uma fórmula sobrenatural, que garanta a 
aprovação no vestibular, as técnicas descritas neste livro são apenas um caminho que pode 
ajudar, e muito, a entrada em uma boa faculdade, sendo o passo mais importante para tornar - se 
um profissional bem-sucedido.  Os capítulos são individuais e podem ser lidos separadamente, 
conforme a necessidade ou mesmo a curiosidade do aluno, deve ser lido aos poucos, conforme for 
evoluindo ao longo do ano dos estudos. 
 


