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ATA DA 278ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 

VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 07/06/2018. Início: 10h10min. 2 

Término: 11h30min. Local: Sala do Consu. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Coordenador 3 

Executivo. Representantes da Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de 4 

Almeida, Coordenadora Adjunta; Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel 5 

Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Angela 6 

Salvucci, Colégio Técnico de Campinas; Ariovaldo José da Silva, Engenharia Agrícola; Claudia Beatriz 7 

Castro Nascimento Ometto, Pedagogia; Daniela Birman, Estudos Literários; Elaine Cristina Catapani 8 

Poletti, Faculdade de Tecnologia; Fanny Béron, Engenharia Física; Gabriela Guarnieri de Campos Tebet, 9 

Licenciaturas; Gregory Bregion Daniel, Engenharia de Controle e Automação; Hermilson Garcia do 10 

Nascimento, Música; Iara Lis Franco Schiavinatto Representante da Reitoria; Islene Calciolari Garcia, 11 

Ciência da Computação; João Batista Floriando Matemática Aplicada; Laura de Oliveira Nascimento, 12 

Farmácia; Leandro Tiago Manera, Engenharia Elétrica; Luana Mattos de Oliveira Cruz, Engenharia Civil; 13 

Lucas Francisco Wanner, Engenharia de Computação; Luis Roberto Marcondes Martins, Odontologia; 14 

Maria Filomena Spatti Sândalo, Fonoaudiologia; Maria Inês Freitas Petrucci dos Santos Rosa, 15 

Representante da Reitoria; Ana Maria Rodriguez Costas (em substituição à profa. Marisa Martins 16 

Lambert), Dança; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências Econômicas; Raphael Soeiro Suppino, 17 

Engenharia Química; Ricardo Miranda Martins, Matemática; Rosley Anholon, Engenharia Mecânica; Rui 18 

Luis Rodrigues, História; Samara Flamini Kiihl, Estatística; Sheila Elias de Oliveira, Linguística; Silvio 19 

Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Claudio Lima Ferreira (em substituição à profa. Sylvia Helena 20 

Furegatti), Artes Visuais; Tania Seneme do Canto, Ciências da Terra e Wanderley Martins, Artes Cênicas. 21 

Justificaram a ausência os Professores: Marisa Lambert (Dança): em reunião de coordenação; Sylvia 22 

Furegatti (Artes Visuais): em banca de seleção de pós-graduação; Suzana Durão (Ciências Sociais): em 23 

evento na cidade de Fortaleza (CE); Edinêis de Brito Guirardello (Enfermagem): em atividade prática com 24 

alunos no hospital; Elinton Adami Chaim (Representante da Reitoria): em congresso em Fortaleza (CE); 25 

Noel dos Santos Carvalho (Midialogia): em reunião no Instituto de Artes; Márcia Mendonça 26 

(Coordenadora Acadêmica): em reunião na Comvest; Júlio Cezar Pastre (Química): em reunião na 27 

Comvest e Paula Teixeira Fernandes (Educação Física): em reunião na Faculdade de Educação Física. 28 

Novo membro: Luis Roberto Marcondes Martins (Odontologia), no lugar da profa. Fernanda Klein 29 

Marcondes. O prof. José Alves, Coordenador Executivo da Comvest, inicia a reunião apresentando as 30 

justificativas de ausência e o novo membro. Segue para a Pauta 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 31 

10.05.2018. Não havendo manifestações, a ata foi aprovada com duas abstenções. O prof. José Alves 32 

sugere a inversão nos itens da Ordem do Dia. Inicia pelo item 2.4 Resolução das Vagas Remanescentes 33 

e informa que a Resolução segue os mesmos moldes dos anos anteriores e que há apenas adequação de 34 

calendários. Não havendo manifestações, o item 2.4 é aprovado por unanimidade. Segue para o item 35 

2.1 Resolução do Vestibular Unicamp 2019 e fala que a Resolução passará pela Câmara Deliberativa, 36 

CCG e CEPE. Informa que o documento já foi encaminhado à Procuradoria Geral, mas que ainda não há 37 

respostas. Esclarece que é possível haver alterações por parte da PG no âmbito jurídico. Com isso, 38 

coloca que a câmara estará aprovando a minuta com possíveis alterações a partir da manifestação da PG 39 

e ainda que a parte dos anexos e datas podem sofrer alterações. A profa. Angela, do Cotuca, solicita 40 
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correção no item a) do artigo décimo onde consta “...Ensino Médio regular (ou seja, do 6º ao 9º ano do 1 

EFII e/ou da 1ª à 3ª série do Ensino Médio) cumpridos realizadas em estabelecimentos de ensino da 2 

rede pública nacional.”, fazer constar: “...Ensino Médio regular (ou seja, do 6º ao 9º ano do EFII e/ou da 3 

1ª à 3ª série do Ensino Médio) cumpridos em estabelecimentos de ensino da rede pública nacional 4 

(estadual, federal e municipal).”. O prof. Silvio, do curso de Biologia, apresenta uma questão o artigo 5 

sétimo, que trata das três modalidades de inscrição. Ele pergunta se as modalidades são exclusivas entre 6 

si. Sugere colocar a palavra “simultaneamente” no início do artigo sétimo ou retirar a palavra 7 

“simultaneamente” do parágrafo quinto do artigo sétimo. O prof. Rafael, Coordenador de Pesquisa, 8 

esclarece que há três sistemas de inscrição: ampla concorrência (AC), sistema de reserva de vagas 9 

(cotas) e Inclusão Social (PAAIS). Pontua que o indivíduo não pode se inscrever como candidato à ampla 10 

concorrência e às cotas ao mesmo tempo, mas que pode utilizar o PAAIS, em ambos os casos, por isso a 11 

palavra simultânea.  A profa. Gabriela, do curso de Pedagogia, sugere quebrar o artigo sétimo em dois, 12 

com a seguinte redação no caput do artigo sétimo: “O VU 2019 será realizado por duas modalidades de 13 

inscrição: ampla concorrência (AC) e o sistema de reserva de vagas (cotas) para autodeclarados pretos 14 

e pardos (PP).” Sugere no caput como próximo artigo a seguinte redação: “É facultado aos inscritos à 15 

opção pelo Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS).” Sugere deslocar o parágrafo 16 

primeiro do artigo sétimo para esse novo artigo e manter no artigo sétimo os parágrafos segundo ao 17 

sexto. O prof. Silvio, ainda sobre o parágrafo segundo do artigo sétimo, questiona se será divulgado o 18 

número exato de vagas por curso. O prof. Rafael esclarece quanto à regra que determina a margem de 19 

variação entre 15% e 27,2% de vagas e explica que o número de vagas está atrelado ao desempenho dos 20 

candidatos no vestibular. Finaliza dizendo que só se vai saber precisamente o número de vagas quando 21 

os candidatos forem classificados. O Prof. Silvio pede ainda esclarecimentos sobre o artigo oitavo, 22 

indagando como será feita a comprovação de traços fenotípicos, caso haja necessidade. O prof. José 23 

Alves esclarece que buscou informações em outros editais, inclusive nos editais da USP e UNESP, e que 24 

a redação do artigo oitavo é praticamente a mesma nesses editais, juntamente com declaração que 25 

remete ao artigo do código civil que penaliza quem faz declaração falsa. O prof. Rui, do curso de 26 

História, questiona se não é necessário enumerar os traços fenotípicos uma vez que o artigo oitavo 27 

menciona a palavra caracterização: “... possuir traços fenotípicos que os caracterizem como negro, de 28 

cor preta ou parda..”   O prof. José Alves esclarece ao prof. Rui que buscou informações em outros e 29 

menciona que o edital da USP não apresentou problemas nesse sentido.  A profa. Daniela, do curso de 30 

Estudos Literários, informa que, no IEL, foi realizada uma discussão sobre cotas que tratou da 31 

ascendência e dos aspectos fenotípicos, o que levou a se reconhecer que os traços variam 32 

regionalmente. Pergunta como isso será tratado. O prof. José Alves esclarece que o edital está tratando 33 

do ingresso e que não está previsto criar comissão para tratar desses casos. Reitera que se inteirou 34 

sobre as orientações e práticas em vigor em outras universidades, bem como sobre a recomendação dos 35 

ministérios públicos a diversas universidades. O prof. Ricardo, do curso de Matemática, considera que o 36 

Edital contempla bastante as solicitações das ONGs de movimentos negros que trouxeram toda a 37 

discussão de Cotas para a universidade. O prof. José Alves ainda esclarece ao prof. Silvio sobre o artigo 38 

12, explicando que o candidato não pode se beneficiar do PAAIS quando já tenha cursado ensino 39 

superior IES Pública. A profa. Ana Maria, Coordenadora Adjunta, também esclarece à profa. Gabriela 40 
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que o entendimento expresso nesse artigo é o de garantir o acesso à universidade pública, portanto, se 1 

o candidato tiver titulação em universidades privadas ou em universidade no exterior, não está previsto 2 

impedir que concorra a vagas na Unicamp. O prof. João Florindo, do curso de Matemática Aplicada,  3 

pergunta se a questão étnico-racial se aplica aos estrangeiros e o prof. José Alves confirma que sim. A 4 

profa. Elaine, dos cursos da Faculdade de Tecnologia, fala sobre a reestruturação do número de vagas 5 

na FT tendo em vista a extinção do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental diurno e a 6 

transposição das vagas para o curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental noturno, além da 7 

extinção do curso de Tecnologia em Construção de Edifícios vinculada à criação do curso de Engenharia 8 

de Transportes.  O prof. José Alves salienta que mantem-se o número de vagas na FT. Não havendo mais 9 

manifestação, o item 2.1 Edital do Vestibular Unicamp é colocado em votação e aprovado por 10 

unanimidade. Inicia a discussão do item 2.4, Resolução do ENEM. Comenta que, dos cursos que 11 

preveem provas de Habilidades Específicas, apenas os cursos de Artes Visuais e da Midialogia oferecerão 12 

vagas pelo edital do ENEM. O prof. Gregory, do curso de Engenharia de Controle e Automação, corrige o 13 

artigo trinta propondo a inclusão da preposição “um”, ficando o artigo da seguinte forma: “Ao efetivar 14 

sua matrícula em um dos sistemas..” A profa. Gabriela, do curso de Pedagogia, pergunta sobre as 15 

prioridades nos sistemas de ingresso na Unicamp, citando os artigos 27, 28 e 29, e referindo-se, em 16 

especial às Vagas Olímpicas. Questiona se há expectativa de receber muitas inscrições por vagas 17 

olímpicas.  Também pergunta se o candidato aprovado pelo edital das Vagas Olímpicas e também 18 

aprovado pelo VU, segundo o artigo 28, tem que ocupar a vaga do Vestibular Unicamp. O prof. Rafael 19 

informa que ainda não conseguiu mensurar a demanda, mas que, em todos os casos, quando uma vaga 20 

que não for preenchida por um dos editais, essas vagas voltam para o VU. Ainda esclarece que tanto o 21 

ENEM, quanto o Edital Indígena e o referente às Vagas Olímpicas terão um número menor de chamadas. 22 

Não sendo preenchidas essas vagas, elas retornarão para o Vestibular Unicamp. O prof. Ricardo, do 23 

curso de Matemática solicita a correção da tabela de pesos, para que conste peso zero em Ciências 24 

Humanas no caso do curso de Matemática. O prof. José Alves informa que os três cursos do IEL, 25 

Linguística, Letras e Estudos Literários, deixaram apenas a nota de redação. A profa. Sheila, do curso de 26 

Linguística, esclarece que antes das coordenações de curso tomarem uma decisão, houve uma 27 

congregação que definiu que a prova de redação seria priorizada e considerada a média geral como 28 

desempate.  O prof. José Alves considera essa decisão preocupante por que parece deslegitimar as 29 

outras provas e sugere que seja considerada nessa classificação a prova de Língua Portuguesa. O prof. 30 

Rafael sugere incluir mais duas disciplinas além da redação. A profa. Sheila informa que irá encaminhar 31 

outro documento. O prof. José Alves coloca em votação o Edital Enem 2019, que é aprovado por 32 

unanimidade. Segue para o item 2.3, Resolução do Vestibular Indígena. O prof. José Alves coloca em 33 

discussão o item o Edital. Não havendo manifestações a Resolução do Vestibular Indígena é aprovada 34 

por unanimidade. O prof. José Alves informa que há ainda um item a ser votado, que é a inclusão da 35 

cidade de Curitiba na aplicação do vestibular. O prof. Kleber Pirota, Coordenador de Logística, informa 36 

que foi realizado um estudo para subsidiar as discussões sobre a eventual inclusão da cidade de Curitiba. 37 

Explica que no VU 2018, a COMVEST recebeu 894 inscrições do Paraná, sendo 330 de Curitiba, 167 de 38 

Londrina, 66 de Maringá. Outras inscrições foram feitas por candidatos de várias outras cidades, de 39 

forma mais fragmentada. Informa que nem todos os candidatos de Registro são de Curitiba, uma vez 40 
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que houve 253 candidatos dessa cidade. Além disso, foi feito um levantamento sobre o local em que os 1 

candidatos de Curitiba, Londrina e Maringá fazem as provas. No caso de Curitiba, verificou-se que 97 2 

candidatos fizeram a prova em Registro, enquanto os demais fizeram a prova em São Paulo. Os 3 

candidatos de Londrina e Maringá fizeram a prova em Presidente Prudente ou Sorocaba. Conclui, assim, 4 

a viabilidade da proposta de incluir Curitiba como cidade de aplicação para o vestibular 2019, uma vez 5 

que irá atender todo o Paraná. Todos concordam. O prof. José Alves solicita que, caso haja alteração nas 6 

provas prioritárias ou notas mínimas de opção, que o curso encaminhe ofício da Coordenação de 7 

Graduação nos próximos dias, para a confecção do Manual do Candidato. Também comenta que foi 8 

publicada a lista de livros de 2020 e que, pela primeira vez, como parte da lista, consta um disco dos 9 

Racionais MC´s. Comenta a repercussão desta novidade e esclarece que a escolha dessas obras é feita 10 

por uma comissão autônoma composta por docentes do IEL e que a Comvest apenas referenda ou não. 11 

Considera a lista bastante apropriada e interessante.  A seguir abre para o expediente. A profa. Iara, 12 

representante da Reitoria, cumprimenta a mesa pela finalização dos editais que inauguram novos 13 

formatos de vestibular. Sugere à mesa que, para o próximo ano, seja feita uma devolutiva do 14 

desempenho e comportamento desses novos formatos do vestibular. O prof. José Alves agradece à 15 

profa. Iara e indica que essa devolutiva será feita. O prof. Rafael informa que foram recebidas 28 mil 16 

solicitações online para isenção de taxa, ou seja, 8 mil a mais do que no ano anterior. Informa que 17 

historicamente recebe-se documentação de metade do número de solicitações online e que já foram 18 

recebidas, até o momento, perto de 9 mil pedidos de isenção com a respectiva documentação. O prof. 19 

José Alves esclarece à profa. Maria Filomena como funciona o pedido de meia taxa de isenção e 20 

informa que o número de solicitações nessa modalidade é muito pequeno. O prof. José Alves encerra a 21 

reunião. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, 22 

preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara 23 

Deliberativa. Cidade Universitária 07 de junho de 2018. 24 


