Congrad decide manter vestibular do segundo semestre da UFU
Reunião teve 24 votos favoráveis, 21 contrários e seis abstenções.
Adesão total ao SiSU não está descartada e pode ocorrer futuramente.

O Conselho de Graduação da Universidade Federal de Uberlândia (Congrad/UFU) informou nesta
quinta-feira (25) a manutenção do vestibular como única forma para preenchimento das vagas da UFU
nas novas turmas do segundo semestre. Desde maio, as reuniões do Conselho tiveram como tema
central de pauta as discussões sobre a proposta de que a instituição, a partir de 2017, passasse a adotar
o Sistema de Seleção Unificada/Exame Nacional do Ensino Médio (SiSU/Enem) como única forma de
seleção.
Segundo a pró-reitora de Graduação, professora Marisa Lomônaco, a reunião que aconteceu no último
dia 19 de agosto, teve 24 votos favoráveis, 21 contrários e seis abstenções. "É um assunto muito
importante e que precisa ser analisado observando várias questões. Por conta disso, também trouxemos
à UFU um grupo da Universidade Federal do Ceará (UFCE), que realizava vestibular e agora está com
adesão total ao SiSU, para ouvirmos os depoimentos sobre esta experiência e termos mais elementos
para a decisão se a UFU deveria ou não seguir o mesmo caminho neste momento", revelou.
Lomônaco aponta as estatísticas de evasão como o argumento mais forte para a definição dos votos
favoráveis à manutenção do vestibular convencional: "É claro que os conselheiros estão atentos à
opinião pública e aos anseios das escolas e cursinhos de Uberlândia e região, mas não houve nenhuma
pressão externa influenciando nesta tomada de decisão. A Diretoria de Processos Seletivos (Dirps)
apresentou relatórios comprovando que a incidência da evasão é bem maior entre os alunos que
ingressam na UFU por meio da nota no Enem. Além disso, existem cursos em que, historicamente, a
procura tem sido maior nos vestibulares, em relação à seleção com base na prova do MEC”, disse.
A pró-reitora de Graduação faz questão de ressaltar que a adesão total da UFU ao SiSU não está
descartada e pode ocorrer futuramente, conforme fatos novos que surgirem. "Caso o MEC decida
implantar uma nova edição do Enem por ano, aplicando a prova também no primeiro semestre, a nossa
adesão total ao SiSU seria mais viável. Nesta hipótese, o tema voltaria à pauta do Congrad e poderíamos
reavaliar a decisão que tomamos na última reunião", assegura Marisa.
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