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Durante muitos anos, especialmente nas décadas de 1970, 1980 e 1990, o exame

vestibular era o grande personagem no cenário estudantil em nosso país. Tratava-se de

um "passaporte" para a formação profissional e não superar este episódio trazia muitas

consequências de ordem prática e até psicológicas. Ficava uma divisão entre quem

passava e quem não passava, ficando os últimos sentindo-se menos capazes e de menor

valia.

Hoje, distanciados desta situação, sabemos que não era bem assim esta causa e efeito,

pois nem sempre os aprovados em uma prova pontual reuniam as melhores condições e

que os reprovados eram menos capacitados.

Nos dias atuais, tal situação faz parte do passado e a "geração vestibular", na qual me

incluo, serve para contar como era o ingresso numa universidade, quando quase tudo no

ensino girava em torno daquelas benditas questões objetivas e de uma redação, na

maioria dos exames.

Até porque as facilidades que foram construídas em termos de expansão do ensino

superior público e principalmente do privado nos apresentam um quadro diverso do

passado, em quase todos os sentidos, mas, especialmente, na oferta de vagas que foi

crescente com a implantação de cursos em várias localidades e pelo aumento da oferta

em instituições já existentes.

Entretanto, algo que seria inimaginável está acontecendo presentemente, ou seja, o não

preenchimento das vagas oferecidas. E se isto já era comum nas universidades privadas,

agora também é nas públicas. É o caso dos editais das nossas Uergs e UFSM,

oferecendo mais de uma centena de vagas que poderão ser preenchidas por quem fez o

Enem nos últimos anos.

Basta acessar os sites e, sem sair de casa, fazer a inscrição sem custo algum. É uma

grande oportunidade para os jovens de nossa região começar sua formação profissional

em duas instituições comprovadamente qualificadas e que suas presenças aqui são
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motivo de orgulho para todos nós. O prazo se esgota no fim deste mês e o início das

aulas será nos primeiros dias de agosto.


