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“Universidade
se empenha em
divulgar seus cursos”
A importância de informar bem os alunos
da rede pública estadual, na visão de Elias
José Simon, diretor-presidente da Vunesp
Adriano Castro

U

ma das preocupações
do professor Elias
José Simon, diretor-presidente da Fundação para
o Vestibular da Unesp (Vunesp),
é estimular as unidades a
divulgarem os cursos da Unesp,
para que todos conheçam
não apenas as características
do exame de ingresso,
responsabilidade da instituição
que ele dirige, mas também as
62 carreiras de graduação da
Universidade. Nesta entrevista,
Simon assinala como um
instrumento essencial de
divulgação o Guia de Profissões,
elaborado pela Assessoria de
Comunicação e Imprensa (ACI)
da Unesp desde 1992, com
patrocínio e distribuição da
Vunesp. A publicação apresenta
os cursos da Universidade,
destinando-se principalmente aos
alunos de último ano do ensino
médio da rede pública estadual.
O dirigente destaca também a
recente produção do Guia de
Profissões em áudio, disponível
para download no Portal
Unesp (www.podcast.unesp.
br/guiadeprofissoes), na seção
de podcasts. Além de apontar
as decisões adotadas pela
Universidade para se mostrar
uma instituição de todos, ele
aborda a aproximação cada vez
maior entre a Unesp e a Vunesp.

Jornal Unesp: Quais frutos
têm sido colhidos por meio da
relação Unesp/Vunesp?
Elias José Simon: Tudo o
que puder ser feito entre a
Vunesp e a Unesp propiciará
resultados satisfatórios, como
é o caso do Guia de Profissões,
anualmente produzido com o
rigor e o talento próprios da
Assessoria de Comunicação e
Imprensa (ACI) da Universidade
e distribuído para alunos
que necessitam dessas
informações, das regiões de
Rosana a Guaratinguetá, do
Vale do Ribeira à região de
São José do Rio Preto. Outro
ponto positivo dessa relação
é o podcast da Unesp (www.
podcast.unesp.br), um espaço

que nossa fundação tem
para divulgar especialmente
informações sobre o vestibular
da Universidade, mas também
outros processos seletivos, como
os muitos concursos públicos
feitos pela Fundação.
JU: Como o senhor avalia o
trabalho de divulgação da
Unesp?
Simon: O trabalho tem sido feito
com um conjunto de ações.
Tudo o que foi realizado nos
últimos anos tem agregado
valor à divulgação da
Universidade, de seus cursos e
de seu vestibular. Estou muito
satisfeito com o resultado
final da produção do Guia
de Profissões em áudio, por
exemplo. É importante ressaltar
que a gravação em áudio é
complementar à informação
do Guia impresso, ou seja,
não tem o mesmo conteúdo
e é específica para podcast.
Trabalhos importantes como
a atuação da Unesp nas
redes sociais também têm
sido favoráveis, e para isso a
assessoria de comunicação da
Vunesp tem dado total respaldo
para esclarecer as grandes
dúvidas encaminhadas pelos
vestibulandos à ACI da Unesp.
A maioria das dúvidas dos
internautas diz respeito ao
vestibular, e o trabalho cada vez
mais próximo das assessorias
de comunicação facilita o
resultado final.
JU: Com relação ao trabalho
dos divulgadores nas escolas, o
resultado tem sido satisfatório?
Simon: Sim, tem sido bastante
positivo. Temos aperfeiçoado
essa atuação dos divulgadores a
cada ano. Sempre procuramos
aumentar o número de
vestibulandos para os quais
chega a informação sobre o
exame da Unesp. É importante
também lembrar da melhoria
na atuação de cada unidade no
sentido de divulgar seus cursos
na região onde ela está sediada,
o que mostra o empenho
da Unesp para apresentar

seus cursos. O trabalho tem
começado sempre cedo, com um
grupo grande e familiarizado
com todas as informações que
precisam chegar aos alunos de
ensino médio.
JU: De que forma os resultados
do vestibular têm mostrado
o trabalho da Unesp e da
Vunesp junto à população?
Qual o retrato desse trabalho
nos índices de inscritos e
matriculados?
Simon: A divulgação do exame
já é planejada tendo como foco
as visitas às escolas públicas
de todo o Estado de São
Paulo. Isso tem a finalidade de
atingir a quase totalidade dos
alunos dessas escolas, visando
ao menos à manutenção do
índice de ingressantes desse
grupo, que no Vestibular 2011
ficou em torno de 40%. Os
programas de isenção para
carentes e de redução de 75%
da taxa para alunos de escolas
públicas – este, fruto de um
convênio entre Vunesp, Unesp
e Secretaria da Educação
– incentivam as inscrições
desses alunos, possibilitando
que possa ser cada vez maior o
número de ingressantes vindos
dessas escolas.

Simon: ações nas escolas

