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Site http://mw.eco.br/zig/hp.htm 

 CiberForum: PONTOS DE VISTA/COMENTÁRIOS/RÉPLICAS 

EDUCAÇÃO PÚBLICA 

COTAS NO ENSINO PÚBLICO 

Por que não cursinhos PRESENCIAIS e  

EAD PRÉ UNIVERSITÁRIOS só para candidatos carentes? 
De: Manfredo Winge  

Enviada em: sexta-feira, 23 de junho de 2017 10:59 

Para: Marcia Abrahão Moura (mamoura@unb.br) 

Cc: Sen. Cristovam Buarque (cristovam@senador.gov.br) 

Assunto: Por que não cursinhos presenciais e EAD PRÉ UNIVERSITÁRIOS só para candidatos carentes? 

Prezados colegas professores e demais em c/co, 
A FAPESP informa que a USP oferece um curso gratuito para alunos selecionados da rede 
pública de 1o ao 3o ano de nível médio para que conheçam os cursos de graduação da 
Universidade.  Parece uma ideia muito interessante de envolvimento dos estudantes do 2o para o 
3o  grau de ensino (um link para a universidade). 
Ver Em:  http://agencia.fapesp.br/programa_vem_pra_usp_oferece_cursinho_online_a_alunos_da_rede_publica/25540/  

 

“Programa “Vem pra USP” oferece cursinho online a alunos da rede pública  
Iniciativa visa incentivar acesso dos estudantes da rede pública de ensino a cursos de 
graduação da universidade”  

 
Com base nesse projeto da USP pode-se perguntar: 
- Por que TODAS AS UNIVERSIDADES PÚBLICAS  do País não poderiam implantar 
CURSOS PRÉ ENEM/VESTIBULAR (presencial noturno(?) e complementar em EAD- 
Ensino À Distância pela internet?) para candidatos carentes do 3o  ano  e/ou já formados no 
NÍVEL MÉDIO, selecionados por critérios objetivos de dificuldades financeiras e 
compromisso garantido de estudo, para se prepararem aos concursos ENEM e Vestibular? 
Certamente custaria bem menos ao erário do que um só dos acordos espúrios médios dos 
inúmeros denunciados pelas delações relacionadas a operações de faxina tipo Lava Jato. 
Além disso, comprovado o sucesso de tais cursos eles poderiam ser 
INSTITUCIONALIZADOS e conduzir à extinção futura dos acessos para universidades e 
serviços público pelo sistema de cotas, raciais  e outras (ver também 
http://mw.eco.br/zig/emails/COTAS.pdf ) 
 
Saudações 
Manfredo 
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm   
Webmaster:  1o SITE do IG/UnB 
                    Glossário Geológico Ilustrado 
                    SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil 

"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".  
Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail) 
 
From: ellenbis@terra.com.br 

Sent: Friday, June 23, 2017 11:57 AM 
To: Manfredo Winge 
Subject: Re: Fw: Por quê não cursinhos presenciais e EAD PRÉ UNIVERSITÁRIOS só para candidatos carentes? 

 

A universidade é constituída pelo famoso tripé: Ensino, Pesquisa e Extensão. Essa Extensão 
bem poderia estender-se ao público carente "economicamente", antes que ele faça parte dela. 
 
From: Manfredo Winge  
Sent: Saturday, June 24, 2017 4:39 PM 

To: ellenbis@terra.com.br  
Cc: Cristovam Buarque  
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Subject: Re: Por quê não cursinhos presenciais e EAD PRÉ UNIVERSITÁRIOS só para candidatos carentes? 

  

Prezada Ellen, Sen. Cristovam e demais em c/co, 
boa lembrança. Realmente, é à área da Extensão da Universidade que cabe esse tipo de ações 
voltado mais diretamente para a comunidade. Desta forma, o ideal é que esses cursos pré-
universitários para alunos carentes em universidades públicas, buscando equanimidade entre 
candidatos (sem sistema de cotas), se tornasse um programa sistemático nacional gerenciado 
pelos decanatos de extensão de todas as universidades públicas, integrando-se, ao máximo, 
experiências diversas.  
A participação das secretarias estaduais e municipais de educação bem como do MEC na 
organização e revisão dos planos anuais, com orçamentos bem definidos e respeitados, seria 
muito importante para se buscar sinergias e padronizações entre as diversas universidades com 
vistas à redução de custos e de tempo (em procedimentos, em duplicações de ferramentas, 
hardware e software e de material didático) e aumento de produtividade (em treinamento de 
professores, monitores, etc..), sempre com apoio e fiscalização do MEC. 
Saudações 
Manfredo 
 
 

Voltar para o SITE – Voltar para Ensino Público no Brasil 

ENVIE SEUS COMENTÁRIOS  
 Caro internauta.  A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto 

abordado,  tenha redação adequada a um forum  de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do 

texto  e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO  - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail 

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente  

e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre 
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