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Introdução: Finalizado o Vestibular 2011, 40,3% dos matriculados são alunos egressos de escolas públicas
e/ou de cursinhos comunitários da Unesp. São alunos que optaram pelo vestibular da Unesp, e uma boa
proporção deles motivados pelo Programa de Divulgação do Vestibular. Objetivos: Favorecer a interação
Unesp/SEESP, interagir com o conjunto de Ações Afirmativas para Inclusão Social e auxiliar na consecução
do Programa para a inclusão dos melhores alunos da escola pública na universidade. Métodos:
Videoconferência orienta os dirigentes educacionais quanto ao programa. Professores e graduandos da
Unesp egressos da escola pública vão às salas de aula para contato com os alunos da rede. Resultados:
Concluído o processo de matrículas 2011, um dado sobressai: 40,3% dos matriculados são egressos de
escolas públicas, e destes, 56% prestaram o vestibular com redução ou isenção da taxa de inscrição. Para
isso, contribuiu o Programa de Divulgação do Vestibular Unesp e a Cooperação Unesp/Vunesp/Secretaria
de Estado da Educação-SP. Em 2010, foram visitados em suas escolas cerca de 69% dos alunos
matriculados em 2ª e 3ª séries das escolas estaduais paulistas do interior. Desde 1996, mais de 3 milhões
de alunos receberam a visita de um professor da Unesp. Trata-se de uma das raras oportunidades que o
aluno tem para ficar sabendo sobre a Unesp, cursos, vestibular, programas de apoio ao graduando, etc. O
Guia de Profissões, entregue aos alunos, esclarece e ajuda a consolidar vocações. Os professores são
acompanhados por alunos da Unesp egressos da rede pública, o que contribui para que os alunos da rede
reconheçam seu perfil sócio-econômico nos alunos da Unesp. Os resultados demonstram que o programa
não apenas traz candidatos para o vestibular UNESP, mas principalmente promove a inclusão. O total de
inscritos para o vestibular, vindos da escola pública, tem aumentado a cada ano: 32.312 em 2009, 33.584
em 2010 e 39.124 em 2011. No vestibular 2011, dos 6.507 matriculados, 2.625 deles, são egressos da
escola pública. Destes, 1.531 saíram diretamente do terceiro ano para a universidade. Em conseqüência, a
Unesp é a universidade estadual paulista com maior proporção de alunos da rede pública sem que o
ingresso desses tenha sido por um sistema de cotas ou pontuação diferenciada. O alcance social do
Programa de Divulgação estende-se também aos alunos já matriculados na Unesp, uma vez que parte
deles volta a fazer parte do Programa, compartilhando com os colegas do ensino médio a experiência
adquirida no vestibular e a experiência que estão tendo na vida universitária. Esses alunos-divulgadores,
além de já contarem com os programas de apoio da universidade, recebem ajuda de custo pela participação
no Programa. Financiamento VUNESP.
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