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ATA DA 269ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 

VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 01/06/2017. Início: 10h15min. Término: 2 

12h00min. Local: Sala do Consu. Presidente: José Alves Freitas Neto, Coordenador Executivo. Representantes da 3 

Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Coordenadora Adjunta e respondendo 4 

pela Coordenação Acadêmica; Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador de 5 

Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis, Pedagogia; 6 

Daniela Birman, Estudos Literários; Daniela Paula, Letras; Edinêis de Brito Guirardello, Enfermagem; Eduardo Alves do 7 

Valle Junior, Engenharia de Computação; Rosa Lintz (em substituição à profa. Elaine Cristina Catapani Poletti), Faculdade 8 

de Tecnologia; Fábio Luiz Usberti, Ciência da Computação; Fábio Papes, Ciências Biológicas; Fernanda Klein Marcondes, 9 

Odontologia; Gabriela Garnieri de Campos Tebet, Licenciaturas; Paulo Velho (em substituição à profa. Joana Fróes 10 

Bragança de Bastos), Medicina; João Batista Florindo, Matemática Aplicada; Julio Cezar Pastre, Química; Laura de 11 

Oliveira Nascimento, Farmácia; Marcos Akira D´Avila, Engenharia Mecânica; Maria Filomena Spatti Sândalo, 12 

Fonoaudiologia; Marisa Martins Lambert, Dança; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências Econômicas; Noel dos Santos 13 

Carvalho, Midialogia; Ricardo Miranda Martins (em substituição ao prof. Olivaine Santana de Queiroz), Matemática; Paulo 14 

Clóvis Dainese Júnior, Engenharia Física; Paulo José de Siqueira Tiné, Música; Rafael Augustus de Oliveira, Engenharia 15 

Agrícola; Raphael Soeiro Suppino, Engenharia Química; Rickson Coelho Mesquita, Física; Rui Luis Rodrigues, História; 16 

Samara Flamini Kiihl, Estatística; Sheila Elias de Oliveira, Linguística; Sylvia Helena Furegatti, Artes Visuais; Tânia 17 

Seneme do Canto, Ciências da Terra e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Justificaram a ausência os Professores: 18 

Elaine Cristina Catapani Poletti (Faculdade de Tecnologia): impossibilitada de participar; André Ricardo Fioravante 19 

(Engenharia de Controle e Automação): em Seminário ENADE 2017; Elinton Adami Chaim (Representante da Reitoria): 20 

em procedimento cirúrgico; Paula Teixeira Fernandes (Educação Física): em aula na UNESP-Rio Preto; Paulo Sérgio 21 

Saran (Cotil): em licença-prêmio e Angela Salvucci (Cotuca): problemas de saúde na família. Novos Membros: Prof. 22 

Rafael Augustus de Carvalho Frajndlich (Arquitetura e Urbanismo); João Batista Florindo (Matemática Aplicada) e Leandro 23 

Tiago Manera (Engenharia Elétrica). Foram disponibilizados durante a reunião os seguintes arquivos em formato digital: 24 

Pauta da reunião de 01.06.2017, Ata da Reunião de 18.05.2017 e Resolução do Vestibular Unicamp 2018. O prof. 25 

José Alves, Coordenador Executivo, inicia a reunião apresentando as justificativas de ausência e os novos membros e na 26 

sequência o item de Pauta 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 18.05.2017, abrindo a palavra aos membros. A profa. 27 

Fernanda Klein, do curso de Odontologia, solicita registro mais detalhado na sua fala que consta na página 2, linhas 50 a 28 

58. Informa que as alterações serão encaminhadas à secretaria da Comvest. A profa. Gabriela Tebet, das Licenciaturas, 29 

solicita correção na página 3, linha 42, substituindo “...tais casos já são atendidos.” por “... essa demanda será discutida 30 

posteriormente” ou “... tais casos já são atendidos, mas a questão será devidamente analisada para o futuro.”  Sem mais 31 

manifestações, a ata é aprovada com 25 votos favoráveis e 6 abstenções. O prof. José Alves coloca que terá como item 32 

de pauta para a próxima reunião a mudança no Regimento Interno da Câmara Deliberativa para que a votação aconteça 33 

por aclamação. Segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Resolução do Vestibular Unicamp 2018. Chama a atenção o 34 

acréscimo para o parágrafo 11º do Artigo 5º, por determinação do Projeto de Lei 170/2017, aprovado na Assembléia 35 

Legislativa do Estado de São Paulo, observando que o determinado pelo PL 170/2017 já é realizado pela Comvest, 36 

portanto só fez constar na resolução um detalhamento maior dos recursos para atendimento aos candidatos com 37 

necessidades especiais. Observa, a respeito da questão da lactante, que não constará da resolução, mas um campo da 38 

ficha de inscrição. O prof. Kleber Pirotta, Coordenador de Logística, comenta que o assunto foi discutido na Comvest e 39 

foram levantadas as particularidades de mães lactantes e, devido ao histórico com número baixo número de lactantes, é 40 

possível tratar cada caso individualmente.  O prof. José Alves coloca a Resolução em votação, que é aprovada por 41 

unanimidade. Segue para o Expediente, item 3.1 GT Acesso 2019. Inicia falando da aprovação, pelo CONSU, da 42 

proposta do GT Acesso 2019 que estabelece os princípios de cotas étnicos raciais para a universidade. Considera que foi 43 

uma reunião histórica e com momentos de grande riqueza para a defesa dos diversos posicionamentos. A votação 44 
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expressiva favorável à aprovação do princípio de cotas foi um marco e, com isso, inclui alterações para o vestibular 2019 1 

como um todo, para o PAAIS e para o Sisu, indicando um amadurecimento da Universidade sobre a questão. Informa que 2 

o GT será criado e indicado pelo reitor até o dia 20 de junho; na reunião da Câmara do dia 31/08 será apresentado o 3 

documento do GT que irá circular pelas unidades entre 30 de agosto e 30 de outubro, portanto dois meses de circulação 4 

nas unidades para aperfeiçoamento; a Câmara Deliberativa irá votar o documento em 09 de novembro, na CCG; dia 14 de 5 

novembro, e será votado no CONSU dia 21 de novembro. Faz considerações sobre falas emocionantes na reunião do 6 

Conselho Universitário e considera pressupostos que devem ser reafirmados como premissas da Unicamp e os reitera 7 

como Coordenador Executivo da Comvest: 1) a representatividade social da população dentro da própria universidade, 2) 8 

o reconhecimento de que a universidade pública deve promover formas de acesso justas e democráticas e 3) que há uma 9 

preocupação com políticas de permanência na universidade e perspectivas de desenvolvimento acadêmico. Com a 10 

palavra o prof. Rui Rodrigues, representante da História, expressa sua satisfação com relação à votação no CONSU e 11 

considera que foi dado um passo histórico com relação às cotas. Ressalta o excelente trabalho feito pelo GT, o 12 

envolvimento de alunos e professores e o olhar favorável tanto pela Coordenação da Comvest quanto pela Reitoria. Com 13 

a palavra, o prof. Rafael Suppino, da Engenharia Química, fala que há uma manifestação favorável da Engenharia 14 

Química com relação às cotas, mas também há a preocupação com o comprometimento financeiro que a universidade 15 

possa ter com relação às bolsas via SAE, Moradia, enfim com tudo o que se trata de permanência do aluno. A profa. 16 

Laura Nascimento, representante da Farmácia, reitera uma discussão que foi feita na Faculdade de Farmácia que é o 17 

conceito da representatividade com relação à população PPI na universidade e quer saber a porcentagem de estudantes 18 

PPIs que se formam no ensino médio para saber das pessoas que estariam aptas para ingressar na universidade. O prof. 19 

José Alves informa que está sendo criado um link na página da Comvest onde haverá repositórios de artigos, 20 

documentos, apresentações e tudo o que o GT estiver produzindo. Com a palavra, o prof. Rafael Maia, Coordenador de 21 

Pesquisa, fala sobre os dados do Censo da Educação Básica de 2016 e diz que no Estado de São Paulo, tanto no Ensino 22 

Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio público, a porcentagem de PPIs fica em torno de 36,5% e no 23 

ensino particular essa porcentagem fica em torno de 10%.  Com a palavra, o prof. Paulo Velho, do curso de Medicina, 24 

parabeniza a atual gestão da Comvest, a Reitoria e salienta que houve muita sabedoria do que se propuseram e que está 25 

feliz com o resultado. Fala da preocupação em atingir a meta dos 50% de alunos de escola pública. Pergunta como a 26 

Câmara pode se preparar para subsidiar e facilitar o trabalho do GT, uma vez que há particulares em cada curso. O prof. 27 

José Alves fala que a preocupação do prof. Paulo Velho é excelente e coloca que os membros poderiam fazer 28 

encaminhamentos, por exemplo, de qual é a expectativa do curso com relação às cotas, consolidação ou não do PAAIS 29 

para sentir mais o termômetro dos cursos.  A profa.  Edinêis Guirardello, da Faculdade de Enfermagem, fala do link da 30 

COMVEST que será criado, para não ser nominado como cotas. O prof. José Alves esclarece que o link inclusão já 31 

existe e que a intenção é facilitar as discussões e que o link cotas pode ser o caminho mais rápido para localizar os 32 

dados, mas que poderá rever com a equipe de Comunicação Social da Comvest. A profa. Fernanda Marcondes, da 33 

Faculdade de Odontologia, coloca sua satisfação com o avanço das discussões e com a forma de encaminhamento sobre 34 

as cotas. No entanto, coloca a preocupação de as cotas não ser atrelada a um critério de seleção e, com isso a 35 

dificuldade dos alunos em acompanhar o curso. Cita universidades federais nas quais os professores requerem suporte 36 

para lidar com as dificuldades dos alunos ingressantes através de sistema de inclusão. Exemplifica os alunos da FOP, 37 

falando dos que tem mais dificuldade em acompanhar o curso, por conta de uma defasagem do ensino anterior e enfatiza 38 

que a Unicamp, através do GT, não deve abrir mão de um processo de seleção. Fala da importância do suporte ao aluno 39 

do ensino público para ser aprovado no vestibular. Cita o ProFIS como um órgão de suporte ao aluno, mas que precisa 40 

ser aperfeiçoado. Fala da preocupação com o grau de evasão ou reprovação na Unicamp, com a inclusão das cotas. 41 

Finaliza dizendo sobre a preocupação com programas da universidade que são oferecidos para dar suporte ao aluno, 42 

citando o PAA (Programa de Apoio Acadêmico), e dá exemplos de alunos que não aproveitam o programa e por outro 43 

lado há alunos que estão acima da média e que não têm o devido apoio da universidade. O prof. Paulo Tiné, do curso de 44 
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Música, diz que o GT apresentou dados importantes de pesquisa. Lembra o temor da universidade com a implantação do 1 

PAAIS, com receio de receber alunos que não tivessem capacidade de acompanhar o curso, no entanto o PAAIS revelou 2 

o contrário com alunos de qualidade. Da mesma forma considera importante dar um voto de confiança para as cotas. O 3 

prof. Eduardo do Valle, da Engenharia de Computação, coloca sua satisfação com a decisão sobre as cotas e considera 4 

que foi um passo à frente. Faz considerações sobre a questão de permanência e que essa sim será um desafio para a 5 

universidade. Comenta sobre a política de apoio discente e docente e que os docentes não estão preparados para 6 

receber um corpo discente diverso em termos de preparação acadêmica. Fala sobre o (EA)² como um excelente 7 

instrumento de apoio, mas que deveria ser ampliado para receber os alunos. Comenta também sobre outro órgão da 8 

universidade que considera subfinanciado, que é o SAPPE (Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiatra ao 9 

Estudante). Considera que o problema do aluno não é, na maior parte, de ordem acadêmica, mas sim psicológica. Cita o 10 

PAA como um programa que não funciona. Considera que falta mais clareza nas orientações para os coordenadores de 11 

graduação. A profa. Daniela Palma, do curso de Letras, observa que o papel da Comvest não é só ver as condições 12 

operacionais dos percentuais de inclusão, mas a responsabilidade da natureza das provas considerando o novo cenário. 13 

Sendo uma diversificação não só de identidades étnico-raciais, mas de uma diversificação de formas de saber e que é 14 

necessário rever a natureza das provas. O prof. Rui Rodrigues reforça a fala da profa. Daniela Palma no sentido de a 15 

Comvest pensar uma reflexão mais aprofundada sobre o vestibular como um todo nesse novo cenário e que essa 16 

discussão fosse levada para os representantes dos vestibulares da USP e UNESP. O prof. Marcos D´Ávila, da 17 

Engenharia Mecânica, considerando a fala da profa. Fernanda Marcondes da FOP, com relação às engenharias e á área 18 

da saúde, que o impacto da pontuação nesses cursos é diferenciado da área das humanas, por exemplo. Com isso 19 

pergunta se há uma ideia de um sistema que leve em consideração a realidade de cada curso. O prof. José Alves 20 

responde ao prof. Marcos que existe uma discussão em torno de um acesso flexível que contemple a demanda específica 21 

de algumas engenharias, mas considera que isso tenha que ser uma etapa posterior. Coloca que o GT Acesso é 22 

ambicioso no sentido de que coloca perspectivas de ENEM e Sisu. Considera que a natureza da prova, colocada pela 23 

profa. Daniela Palma é algo que já tem conversado bastante. Sobre o PAA, comentado pelo prof. Eduardo do Valle, que 24 

são questões próprias da CCG e acredita que pode vir alguma reformulação nesse programa. Sobre o SAPPE faz 25 

considerações sobre a ambientação dos estudantes na Universidade. O prof. Paulo Velho, da Medicina, comenta que a 26 

reunião passada da Câmara foi muito produtiva e considera importante a possibilidade de discutir aspectos não 27 

simplesmente burocráticos, mas conceituais. Com isso, o prof. José Alves acata a sugestão do prof. Paulo Velho e 28 

resolve manter a próxima reunião da Câmara do dia 22/06. Coloca três aspectos para que os membros pensem e voltem 29 

à discussão no dia 22/07: PAAIS - ganho e limites e o relato de experiência na unidade; SISU - qual a simpatia ou não 30 

dentro de cada curso e COTAS - quais as dificuldades. Não havendo mais manifestações, o prof. José Alves agradece a 31 

presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, 32 

preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. 33 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 01 de junho de 2017. 34 


