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Introdução: Cobram-se das universidades públicas ações afirmativas que promovam a 
inclusão de alunos da rede pública na universidade. Nesse contexto, a Unesp se destaca. O 
Programa de Divulgação do Vestibular contribui para promover a inclusão, com a vantagem 
desta se dar pelo mérito do candidato. Trata-se de um programa que leva aos alunos 
informação, oportunidade e resgate da auto-estima.  Objetivos: Favorecer a interação Unesp e 
SEE, constituindo uma rede de relacionamentos com as escolas da rede pública para o 
desenvolvimento de projetos de cooperação, interagir com o conjunto de Ações Afirmativas 
para “Inclusão Social” da Unesp, contribuindo para o aumento de alunos egressos da escola 
pública na Universidade, auxiliar na consecução do Programa para a inclusão dos melhores 
alunos da escola pública na universidade.  Métodos: Videoconferência, gerada a partir da 
SEE, orienta os dirigentes educacionais quanto ao programa. Para o vestibular 2010, 
participam 78 professores e 72 graduandos egressos da escola pública que se reúnem com os 
coordenadores pedagógicos de 3.738 escolas. Além da organização das visitas às escolas, o 
trabalho deverá contemplar contato permanente com os coordenadores visando estabelecer 
uma sistemática de trabalho continuado ao longo do ano seguinte, de modo que se leve aos 
alunos a perspectiva da continuidade dos estudos na universidade pública.  Resultados:
Desde 1996, mais de 2,3 milhões de alunos receberam a visita de um professor da UNESP. 
Trata-se de uma das raras oportunidades que o aluno da escola pública tem para ficar sabendo 
sobre a Unesp, cursos, características do vestibular, programas de apoio graduando, etc. O 
Guia de Profissões, entregue a cada aluno, esclarece e ajuda a consolidar vocações. Desde 
2006 os professores se fazem acompanhar por um graduando da Unesp egresso da rede 
pública, o que contribui para que os alunos das escolas visitadas reconheçam seu perfil sócio-
econômico nos alunos da Unesp. No vestibular 2009, 8.402 alunos da rede pública, ainda em 
terceiro ano, se inscreveram no vestibular Unesp com taxa de inscrição reduzida (-75%) e 
compareceram às provas. Destes, 416 foram aprovados e se matricularam nos cursos da 
Unesp. Considerando o total de ingressantes na Unesp em 2009 com ensino médio na rede 
pública (todo ou em parte), estes somam 2.617, ou 41% dos ingressantes. Cerca de 45% dos 
ingressantes são de famílias com renda mensal inferior à 5 salários mínimos. Todos esses 
números apresentam crescimento ao longo dos últimos anos. Não fosse o programa de 
divulgação, é possível que os números referentes ao perfil dos vestibulandos e matriculados na 
Unesp não fossem tão favoráveis.


