
Administração 1.724 Esags,
FEI, In
Macke

Agronegócios* 40 Fatec

Agronomia 40 Fafram

Alimentos* 32 FTT

Análise e desenvolvimento
de sistemas*

120 Fatec e

Automação industrial* 40 IFSP

Ciências biológicas 115 Facis e

Ciências contábeis 150 Macke

Ciências da computação 80 Macke

Design 100 Macke

Economia 75 Insper

Educação física 40 Macke

Enfermagem 75 PUC-SP

Engenharias** 928 FEI e M

Fabricação mecânica* 80 Fatec

Farmácia 40 Mackenzie

Filosofia 15 PUC-SP

Física 40 IFSP

Fisioterapia 30 Mackenzie

Gestão da produção
industrial*

40 IFSP

Gestão de turismo* 40 IFSP

Gestão empresarial* 160 Fatec

Jornalismo 60 Mackenzie

Letras 50 Mackenzie e PUC-SP

Matemática 30 Mackenzie

Nutrição 40 Mackenzie

Psicologia 100 Mackenzie

Publicidade 140 Esamc e Mackenzie

Processos gerenciais* 32 FTT

Relações internacionais 50 PUC-SP

Sistemas de informação 130 Mackenzie

Turismo 15 PUC-SP

VAGASCURSOS INST

*Tecnológicos **FEI - engenharia (628 vagas); Mackenzie - engenharia civil (120),
mecânica (60), de materiais (60) e de produção (60)
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ITUIÇÕES

FERNANDA KALENA
MARIANA RIOS
COLABORAÇÃO PARA A FOLHA

Partedosestudantes igno-
ra, mas o vestibular de meio
de ano é uma ótima oportu-
nidade para concorrer a cur-
sos bem avaliados.
Para o segundo semestre,

estão com inscrições abertas
quase 13 mil vagas tops em
213 graduações de 39 univer-
sidades, segundo levanta-
mento feito pela Folha.
A lista incluioscursoscom

nota 4 e 5 no Enade (as mais
altas) das instituições mais
bem avaliadas pelo Ministé-
riodaEducação (com4e5no
IGC,oÍndiceGeraldeCursos).
Cercade 35%dessas vagas

(4.651)estãonoEstadodeSão
Paulo, distribuídas entre pú-
blicas (IFSPeFatec)eparticu-

lares (comoInsperePUC-SP).
LaraCaputto,19,querapro-

veitaraconcorrênciamenore
garantir umavaga emecono-
mia no Insper. “Acompanho
os rankings nacionais e fico
de olho nos internacionais.”
ÓrgãodoMECresponsável

pelas avaliações do ensino
superior, o Inep orienta que,
alémdo IGC,oaluno fiquede
olhotambémnoCPC(Concei-
toPreliminardeCurso), uma
médiaentreosdesempenhos
no Enade e a nota dada à es-
trutura da instituição.
Os índices estão no site

emec.mec.gov.br.
Pesquisaroreconhecimen-

toda instituiçãonaprodução
de conhecimento também é
importante,destacaPauloLi-
ma, coordenador pedagógi-
co do cursinho CPV.
“QuemdecidepelaFGVsa-

melhores
graduações

4.651 vagas com nota
4 e 5 estão com inscrições
abertas no Estado de SP

Cerca de 35%
delas estão em
instituições do
Estado de SP

be que a instituição está na
linhade frentenaelaboração
de índiceseconômicos, como
o IGPM [Índice Geral de Pre-
ços doMercado]”, diz.
Consultor em educação,

Romario Davel pondera, po-
rém, que os índices do MEC
nãodevemseranalisados iso-
ladamente, pois “existem fa-
culdades que conseguem lu-
dibriar as avaliações”.
Valelembrarqueháuniver-

sidades nas quais a nota do
Enade não reflete o conceito
real do curso, já que muitos
alunos boicotam a prova.

inscriçõesencerradas
Algumas instituições bem

avaliadasnopaís comcursos
tops não foram incluídas no
levantamento da Folha por
já estarem com as inscrições
encerradas, como a Unesp.

Fã de esmaltes,
Lara tenta uma vaga

em economia no Insper
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Número de vagas
tops chega a 13mil
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