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ATA DA 276ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO 1 

PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 2 

05/04/2018. Início: 10h10min. Término: 12h00min. Local: Sala do Consu. Presidente: Eliana Martorano Amaral. 3 

Representantes da Comissão Permanente para os Vestibulares: José Alves de Freitas Neto, Coordenador 4 

Executivo; Ana Maria Fonseca de Almeida, Coordenadora Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza Mendonça, 5 

Coordenadora Acadêmica; Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador 6 

de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Angela Salvucci, Colégio Técnico de 7 

Campinas; Ariovaldo José da Silva, Engenharia Agrícola; Claudia Beatriz Castro Nascimento Ometto, Pedagogia; 8 

Daniela Palma, Letras; Edinêis de Brito Guirardello, Enfermagem; Rosa Lintz (em substituição à professora Elaine 9 

Cristina Catapani Poletti), Faculdade de Tecnologia; Fanny Béron, Engenharia Física; Gabriela Guarnieri de 10 

Campos Tebet, Licenciaturas; Gregory Bregion Daniel, Engenharia de Controle e Automação; Hermilson Garcia 11 

do Nascimento, Música; Iara Lis Franco Schiavinatto, Representante da Reitoria; Islene Calciolari Garcia, Ciência 12 

da Computação; João Batista Florindo, Matemática Aplicada; Julio Cezar Pastre, Química; Laura de Oliveira 13 

Nascimento, Farmácia; Leandro Tiago Manera, Engenharia Elétrica; Luana Mattos de Oliveira Cruz, Engenharia 14 

Civil; Lucas Francisco Wanner, Engenharia de Computação; Maria Filomena Spatti Sândalo, Fonoaudiologia; 15 

Maria Inês Freitas Petrucci dos Santos Rosa, Representante da Reitoria; Mariângela Ribeiro Rezende, Medicina; 16 

Marisa Martins Lambert, Dança; Noel dos Santos Carvalho, Midialogia; Raphael Soeiro Suppino, Engenharia 17 

Química; Ricardo Miranda Martins, Matemática;  Rui Luis Rodrigues, História; Samara Flamini Kiihl, Estatística; 18 

Sheila Elias de Oliveira, Linguística; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Sylvia Helena Furegatti, 19 

Artes Visuais; Tania Seneme do Canto, Ciências da Terra e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Justificaram a 20 

ausência os Professores: Paula Teixeira Fernandes (Educação Física): em compromisso acadêmico; Fernanda 21 

Klein Marcondes (Odontologia): em reunião no EA2; Rosley Anholon (Engenharia Mecânica): em compromisso 22 

acadêmico; Elaine Cristina Catapani Poletti (Faculdade de Tecnologia): em reunião no EA2 e Milena Fernandes 23 

de Oliveira (Ciências Econômicas): com problemas de saúde. Novo Membro: Giorgio Venturi (Filosofia), no 24 

lugar da professora Monique Hulshof. A profa. Eliana Amaral, Presidente da Câmara, inicia a reunião 25 

apresentando as justificativas de ausência e os novos membros. Comenta sobre os eventos que a PRG está 26 

promovendo reiterando o convite aos membros da Câmara Deliberativa para o seminário internacional com John 27 

Boulet, especialista em análise de provas na forma de múltipla escolha, respostas curtas e provas de habilidades 28 

práticas e técnicas. Informa que no seminário terá também a participação do prof. Rafael Maia que apresentará ao 29 

John Boulet os resultados das provas de vestibular e Residência Médica da Unicamp para fazer uma discussão 30 

técnica a respeito. O prof. José Alves, Coordenador Executivo, prossegue dando início à Pauta e coloca em 31 

votação o item 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 08.03.2018. O prof. Rui, da História, solicita que conste em 32 

ata, na página 3, linha 10, item 3.2 Discussões sobre a composição do Vestibular Indígena, Edital do Enem e 33 

Edital de Vagas Olímpicas, sua fala que pontua o desconforto do Departamento de História quanto ao 34 

pronunciamento em relação aos pesos do ENEM, uma vez que não tinham informações suficientes para deliberar 35 

sobre o assunto, e por isso aderiram ao rankeamento padrão. O prof. Ricardo observa que já encaminhou a Sra. 36 

Débora uma correção na página 2, linha 5: fazendo constar “Matemática” ao invés de  “Matemática Aplicada”. O 37 

prof. José Alves solicita correção página 3, linha 2: constar “ e Recife.” ao invés de “e Pernambuco.” Não 38 

havendo mais manifestações, a ata é aprovada com seis abstenções. Segue para a Ordem do Dia, item 2. Uso do 39 

ENEM na composição da nota do Vestibular. Informa, extraoficialmente, que a primeira fase do Vestibular da 40 

Unicamp será no dia 18/11/2018. Comenta que na reunião com os coordenadores das três universidades estaduais 41 

paulistas, além da participação do Ita e outras, foi falado sobre a publicação dos resultados e que a USP pretende 42 

adiantar, para o dia 01/02/2019, a divulgação do resultado e que as provas da segunda fase serão realizadas nos 43 

dias 06, 07 e 08/01/2019. Informa que a segunda fase da Unicamp ocorrerá nos dias 13, 14 e 15/01/2019. Observa 44 
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que das três universidades, só a Unicamp utiliza, quando beneficia o candidato, a nota do ENEM para a 1 

composição da nota final. Explica o transtorno por conta de buscar a nota do ENEM para os 15 mil candidatos 2 

aprovados na segunda fase. Propõe a exclusão da nota do ENEM, uma vez que o candidato poderá optar pelo 3 

ingresso via ENEM, com a reserva de 20% do total de vagas regulares de cada curso. O prof. Rafael Maia, 4 

Coordenador de Pesquisa, apresenta dados com relação ao uso da nota do ENEM no Vestibular.  Explica que a 5 

nota do Enem compõe 20% da nota da primeira fase que vai corresponder a um peso de 6% na composição da nota 6 

final do candidato. No entanto, o acesso à nota do ENEM só acontece no final do vestibular e consequentemente 7 

só há algum efeito para o candidato no final do processo. Informa sobre os números de candidatos que optaram 8 

pelo uso da nota do ENEM no Vestibular de 2018. Explica ainda que o candidato que utiliza a nota do Enem 9 

ganha, em média, 1.6 pontos. O prof. José Alves observa que com a exclusão da nota do ENEM no vestibular terá 10 

uma enorme diminuição e facilitação do trabalho, estando tudo concentrado no Edital ENEM. Abre a palavra para 11 

discussão. Com a palavra, o prof. Rui questiona a adoção do ENEM se o seu impacto é mínimo e que ainda teme 12 

retirá-lo, mesmo que o ganho seja mínimo para o candidato. O prof. Rafael esclarece que quando e a Unicamp 13 

começou a utilizar a nota do ENEM, entre 1998 e 2000, o objetivo era promover e valorizar o próprio ENEM e 14 

motivar os alunos a utilizar. Explica ainda que o impacto da nota do ENEM foi maior em outros anos, mas que 15 

esse impacto vem diminuindo. Com a palavra, a profa. Sheila, da Linguística, questiona se retirada a nota do 16 

ENEM é um gesto politicamente interessante no momento em que o ENEM é universalizado. O prof. José Alves 17 

considera que o grande gesto de valorização da Unicamp ao ENEM são os 20% do total de vagas regulares que 18 

serão reservadas neste sistema de ingresso. A profa. Gabriela, das Licenciaturas, questiona o tempo que se ganha 19 

para a divulgação das notas fazendo o ajuste do ENEM e se o ingresso exclusivo pela nota do ENEM será para 20 

todos os cursos da Unicamp? O prof. José Alves considera que de quatro a cinco dias de trabalho deixam de ser 21 

necessários para ficar cruzando dados por conta do ENEM e que menos pessoas estarão preocupadas em ficar 22 

coletando informação do outro sistema. O prof. Rui pergunta sobre a possibilidade de que candidatos sejam 23 

prejudicados caso o percentual do ENEM não seja computado. O prof. Rafael considera que teria que olhar com 24 

mais cuidado para esses dados e que a possibilidade de mudança de colocação de um ou outro candidato depende 25 

de uma série de fatores como o curso, a concorrência, quantidade de PAAIS e assim por diante. A profa. Eliana 26 

Amaral fala ao prof. Rui que essa angústia apresentada é a angústia eterna de um processo seletivo e percebe, na 27 

relação do pessoal que trabalha com os dados numéricos, o rigor da confiabilidade dos resultados. Ainda observa 28 

que quando há mudanças nas regras há também mudanças de posição e finaliza considerando que a mensagem 29 

política da Unicamp é mais valorizada quando é dada uma fração de 20% ao ENEM. A profa. Ana Maria fala que 30 

entende a preocupação do professor Rui, mas considera importante notar que não há nenhum indício de que esses 31 

estudantes optantes pelo ENEM, em relação ao Vestibular da Unicamp, sejam parte de um grupo demográfico 32 

particular, ou seja, haverá mudanças, mas não há indícios de que um grupo em particular será mais afetado que 33 

outro e, ainda reforçando a fala da professora Eliana Amaral, de quem está lidando com esses processos seletivos, 34 

o fato é que toda a decisão com relação à prova gera efeitos inesperados. A profa. Maria Filomena, da 35 

Fonoaudiologia, observa que a saída do ENEM do vestibular regular da Unicamp cria para a sociedade uma 36 

imagem de vários grupos diferentes que ingressam na Unicamp e se preocupa um pouco com esse tipo de 37 

mensagem.  O prof. Ricardo, da Matemática, faz considerações sobre a fala do prof. Rui dizendo que de fato 38 

quando há mudança de critério alguém fica de fora e os números são um pouco cruéis nesse sentido. Faz 39 

considerações sobre o percentual do ENEM na nota do candidato que é quase desprezível e por isso acredita que 40 

não é necessária mais a utilização do ENEM no vestibular regular e que a qualidade dos discentes será mantida. 41 

Finaliza dizendo que não acredita em discriminação por conta das diferentes formas de ingresso. O prof. José 42 

Alves acredita que será melhor não ficar dependente do INEP para o computo das notas do candidato. Coloca em 43 

votação o item 2.1 que é aprovado com 31 votos favoráveis à exclusão do ENEM na composição da nota do 44 
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vestibular regular, 1 voto contrário e 4 abstenções. A seguir parabeniza as professoras Sylvia Furegatti e Iara 1 

Schiavinatto que dirigem o museu de artes visuais e passa a palavra para que façam um convite à Câmara. A profa. 2 

Sylvia fala do museu de artes visuais que não conta com uma sede própria, mas que há muito tempo foi almejado 3 

pela Unicamp e que teve início com a galeria do Instituto de Artes. Conta que atualmente há 1300 peças e está, 4 

junto com a profa Iara, batalhando para ampliar com novidades importantes. Informa que há um evento específico 5 

para o início de 2018 e que montaram duas exposições que tratam da cultura e artes africanas. A profa. Iara 6 

completa falando ainda sobre as exposições e que o intuito é marcar para os estudantes que museu é um formador 7 

de cidadania, uma forma de estudar e um ato simbólico de formação dentro da universidade. Convida a todos para 8 

participar e passar a notícia aos calouros. Finaliza informando o local, os dias e os horários da exposição. O prof. 9 

José Alves segue para o item 3. Resolução do Vestibular Unicamp (algoritmo referente ao preenchimento de 10 

vagas). Chama a atenção para a página 2, primeiro item, que trata da convocação da Fase 1 para a Fase 2 e destaca 11 

que se está elevando o mínimo de 3 candidatos por vaga para 4 candidatos por vaga e a nota final padronizada que 12 

cai de 550 para 500 pontos e conclui dizendo que mais candidatos terão condições de estar na segunda fase. O 13 

prof. Rafael fala que a proposta desse documento é apresentar de uma maneira sucinta as regras que serão 14 

colocadas no edital para cada um dos sistemas de ingresso que está sendo proposto. Faz esclarecimentos sobre as 15 

modificações ressaltando sobre a convocação da primeira para a segunda fase, sobre os relaxamentos de 3 16 

candidatos para 4 candidatos e observa que foi feito na tentativa de manter os mesmos números de convocados que 17 

se faz atualmente. Observa ainda que esse “relaxamento” tem um impacto grande nos cursos de baixíssima 18 

demanda e o critério de uma nota de corte de 550 para 500 pontos tem um impacto grande nos cursos de média 19 

demanda. Comenta que no curso de Artes será necessário pensar uma estratégia diferente com o número de 20 

candidatos que vão para a prova de habilidades específicas, uma vez que nesse curso há um impacto maior. Para o 21 

curso de Arquitetura e Urbanismo, que é um curso de alta demanda, essas medidas não causam nenhum impacto. 22 

Faz consideração sobre a distribuição das vagas para as cotas raciais e das vagas de ampla concorrência. Esclarece 23 

que as vagas de ampla concorrência dependem dos seguintes pontos: se o curso vai aderir ou não às vagas de 24 

medalhas olímpicas, se vai ou não aderir ao vestibular indígena e se essas vagas serão regulares ou vagas extras. 25 

No caso de adesão e que não sejam vagas extras, essas vagas serão subtraídas das vagas de ampla concorrência. O 26 

prof. José Alves lembra que na elaboração desse documento todas as orientações foram seguidas com as normas 27 

do CONSU. Faz exemplificações e esclarecimentos de candidatos aprovados em mais de um sistema de ingresso. 28 

A profa. Sheila observa, sobre o  PAAIS, se os candidatos que já tenham concluído um ou mais cursos de 29 

graduação não seria de Instituições de Ensino Público Superior ao invés de Ensino Superior. O prof. José Alves 30 

afirma que o correto é em Instituição de Ensino Público. A profa. Gabriela, das Licenciaturas, faz 31 

questionamentos com relação às pontuações do PAAIS e o prof. José Alves esclarece que a pontuação foi 32 

discutida em todas as câmaras até o Conselho Universitário e que essa pontuação é fixa e decidida pelo Consu. 33 

Ainda ressalta que a pontuação está no formato que o GT propôs, que foi a proposta mais inclusiva possível.  O 34 

prof. Rafael complementa esclarecendo que o ingresso via medalhista olímpico não é um bônus para o candidato e 35 

que este candidato não vai fazer o vestibular. Esclarece que as unidades atribuirão notas para as medalhas para que 36 

se possa ter uma nota final desse candidato. Ressalta que essa nota não tem relação com o vestibular. O prof. José 37 

Alves informa as unidades que faltam retornar a informação sobre o Vestibular Indígena: a FEA, a FEC e o IG. 38 

Comenta que há 61 vagas disponíveis para o Vestibular indígena. O prof. Silvio, da Biologia, também comenta 39 

que notou, com relação ao PAAIS, que não consta a discriminação de Ensino Superior Público. Fala também para 40 

a necessidade de atentar se além do ensino público se inclui a graduação ou se considera a pós-graduação. O prof. 41 

Ricardo pergunta em que momento é feita a verificação do uso do PAAIS e o prof. José Alves informou que é 42 

feita no momento da matrícula e o prof. Rafael completa dizendo que a DAC também consegue fazer alguns 43 

cruzamentos de quem está ingressando. O prof. Rafael ainda comenta que a expectativa é poder ter acesso à base 44 
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de dados do INEP para se ter uma informação mais precisa. A profa. Tânia, do IG, informa que o Instituto já tem 1 

um posicionamento sobre o Vestibular Indígena e vai verificar porque o documento não chegou até a Comvest. O 2 

prof. José Alves faz esclarecimentos à profa. Angela, do Cotuca, quanto ao bônus para candidatos que tenham 3 

cursado ensino técnico público. A profa. Marisa, da Dança, agradece a coordenação da Comvest que 4 

esclarecimentos e ajudou o instituto a tomar algumas decisões, especialmente em relação a prova de habilidades 5 

específicas. Fala da dificuldade em tomar a decisão viável para incluir os alunos do Enem nas provas de 6 

Habilidades Específicas devido ao calendário do ENEM. Informa que o curso de Dança tem interesse em se 7 

manter no ENEM e gostaria de saber como trabalhar caso necessite ampliar o número de dias de provas de 8 

Habilidades Específicas.  O prof. José Alves fala que para os cursos que envolvem as Habilidades Específicas 9 

podem contar com a COMVEST, porém no caso do ENEM, é necessário chegar a uma conclusão factível, uma 10 

vez que não se sabe quantos candidatos se inscreverão para esses cursos nem tampouco se um candidato virá de 11 

longe fazer a prova de Habilidades Específicas, uma vez que ele não sabe se há chance ou não de ser aprovado. 12 

Fala que no dia de ontem teve uma reunião no curso de Arquitetura e ficou bem claro que a Arquitetura não vai 13 

mais fazer a prova de Habilidades Específicas para o ENEM. O que, neste curso, não é problema, pois há uma 14 

correspondência entre os candidatos aprovados com ou sem a nota de Habilidades Específicas, bem como há os 15 

alunos do PROFIS que também não passam pela prova de Habilidades Específicas. Para as artes pensa talvez num 16 

portfólio ou num vídeo, como é feito no caso do curso de Música, que funcione como um primeiro critério. O prof. 17 

Rafael faz esclarecimento quanto à composição das provas do ENEM, informando as disciplinas, o escalonamento 18 

e diz que é necessário decidir o peso para essas provas e atribuir notas de corte. O prof. Ricardo comenta como 19 

foram decididas as notas mínimas e a composição da classificação tanto no curso de Matemática como no cursão e 20 

que não foi uma discussão fácil. O prof. José Alves fala dos editais de vagas olímpicas que depois vai fazer uma 21 

reunião somente com os que estão aderindo à essas vagas e antecipa que haverá uma padronização para que possa 22 

facilitar para o candidato. O prof. Ricardo sugere aos cursos que irão aderir às vagas olímpicas se reunirem e fazer 23 

uma tabela única. O prof. Silvio, da Biologia, diz que aderiram às vagas olímpicas e esse foi um dos motivos das 24 

discussões na comissão de ensino e pergunta sobre o prazo para fazer o encaminhamento e o prof. José Alves faz 25 

esclarecimentos quanto ao encaminhamento. Não havendo mais manifestações, o prof. José Alves agradece a 26 

presença de todos e encerra a reunião. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei 27 

a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da 28 

Câmara Deliberativa. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 05 de abril de 2018.  29 


