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Proposta 11 - EXTRA 
 

Com base na leitura dos textos motivadores seguintes e nos conhecimentos construídos ao 
longo de sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua 
portuguesa sobre o tema Processo de formação universitária no Brasil do século XXI, 
apresentando proposta de ação social que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e 
relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.  
 
TEXTO I  
 

Mudar de rumo no meio da vida não é ato de coragem. É ato de sobrevivência. 
 

Acho indecente chegar para alguém de dezoito anos e dizer: vai, escolhe aí sua profissão. 
Nessa idade, você não tem ideia de qual pijama pretende pôr de noite, quanto mais saber a 
carreira que vai seguir pelo resto da vida. E justamente esse é o problema de uma decisão tão 
prematura: prazo. O resto da vida é muito tempo.  

Principalmente porque o que faz a pessoa feliz é trabalhar com o que se gosta, com a 
verdadeira vocação. E isso demora pra aparecer, pra boiar na superfície das possibilidades. Pra 
muita gente essa descoberta não surge assim, feito espinha, durante a adolescência. Tem uma 
rapaziada muito boa que descobriu seu próprio Caminho de Compostela bem mais tarde.  
 

Disponível em: http://vida-estilo.estadao.com.br/blogs/xavecos-e-milongas/qual-a-sua- vocacao/ 
 

TEXTO II 

 
 
Professores e funcionários técnico-administrativos das instituições federais em greve 

participam de uma protesto em frente à sede do Ministério da Educação (MEC), em Brasília, nesta 
sexta-feira (28). O ato marca os três meses de duração da paralisação dos docentes de 
universidades e institutos federais, que começou em 28 de maio. Entre outras reivindicações, eles 
exigem valorização salarial e melhores condições de trabalho.  

 
Disponível em: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/08/greve-em-universidades-federais- 

completa-3-meses-com-ato-em-brasilia.html 
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TEXTO III  
 

Estudo revela que as dificuldades de universitários egressos da rede pública não se 
resumem ao vestibular e acompanham os estudantes por toda a graduação. Pesquisadora 
defende formação contínua de professores e uma atenção diferenciada a esses alunos.  

A permanência de estudantes em cursos de graduação de universidades de ponta 
depende de diversos fatores, como condição financeira, apoio familiar, envolvimento social, 
dedicação, além de interesse e satisfação pelo curso escolhido. Novos estudos, porém, apontam 
a importância de outro elemento: a procedência escolar. (...)  

(...) A falta de tempo foi a dificuldade número um apontada pelos graduandos. “O tempo é 
mais escasso para alunos em condições econômicas desfavoráveis porque estes exercem 
atividade remunerada e perdem muitas horas em deslocamento para a universidade”, explica a 
autora da tese. Além disso, os alunos consideraram os exames complicados e reclamaram que as 
dificuldades apresentadas nas provas não eram revistas.  

 
Disponível em: http://www.universitario.com.br/noticias/n.php?i=13296 

 
TEXTO IV 
 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa do Ministério da Educação 
destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos 
superiores não gratuitas na forma da Lei 10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os 
estudantes matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos processos  
conduzidos pelo Ministério da Educação.  

Em 2010, o FIES passou a funcionar em um novo formato: a taxa de juros do 
financiamento passou a ser de 3,4% a.a., o período de carência passou para 18 meses e o 
período de amortização para 3 (três) vezes o período de duração regular do curso + 12 meses. O 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) passou a ser o Agente Operador do 
Programa para contratos formalizados a partir de 2010. Além disso, o percentual de financiamento 
subiu para até 100% e as inscrições passaram a ser feitas em fluxo contínuo, permitindo ao  
estudante o solicitar do financiamento em qualquer período do ano.  

A partir do segundo semestre de 2015, os financiamentos concedidos com recursos do 
Fies passaram a ter taxa de juros de 6,5% ao ano com vistas a contribuir para a sustentabilidade 
do programa, possibilitando sua continuidade enquanto política pública perene de inclusão social 
e de democratização do ensino superior. O intuito é de também realizar um realinhamento da taxa  
de juros às condições existentes no ao cenário econômico e à necessidade de ajuste fiscal.  
 

Disponível em: http://sisfiesportal.mec.gov.br/fies.html  


