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ATA DA 277ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO 1 

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

10/05/2018. Início: 10h10min. Término: 11h20min. 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: Luiz Seabra Junior (em substituição à 7 

profa. Angela Salvucci), Colégio Técnico de Campinas; Ariovaldo José da Silva, Engenharia Agrícola; Claudia 8 

Beatriz Castro Nascimento Ometto, Pedagogia; Edinêis de Brito Guirardello, Enfermagem; Elaine Cristina 9 

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

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

Nascimento, Música; Islene Calciolari Garcia, Ciência da Computação; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; 12 

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

Wanner, Engenharia de Computação; Maria Filomena Spatti Sândalo, Fonoaudiologia; Maria Inês Freitas Petrucci 14 

dos Santos Rosa, Representante da Reitoria; Mariângela Ribeiro Rezende, Medicina; Marisa Martins Lambert, 15 

Dança; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências Econômicas; Noel dos Santos Carvalho, Midialogia; Paulo Sérgio 16 

Saran, Colégio Técnico de Limeira;  Raphael Soeiro Suppino, Engenharia Química; Ricardo Miranda Martins, 17 

Matemática; Rickson Coelho Mesquita, Física; Rosley Anholon, Engenharia Mecânica; Rui Luis Rodrigues, 18 

História; Samara Flamini Kiihl, Estatística; Sheila Elias de Oliveira, Linguística; Silvio Roberto Consonni, 19 

Ciências Biológicas; Susana Soares Branco Durão, Ciências Sociais; Sylvia Helena Furegatti, Artes Visuais; Tania 20 

Seneme do Canto, Ciências da Terra e Rodrigo Spina O. Castro (em substituição ao prof. Wanderley Martins), 21 

Artes Cênicas. Justificaram a ausência os Professores: Paula Teixeira Fernandes (Educação Física): em 22 

compromisso acadêmico; Júlio Cezar Pastre (Química): em compromisso acadêmico; Iara Schiavinatto 23 

(Representante da Reitoria): em compromisso acadêmico; Ana Silvia Prata Soares (Engenharia de Alimentos): em 24 

compromisso acadêmico; João Batista Florindo (Matemática Aplicada): compromisso acadêmico; Angela Salvucci 25 

(Cotuca): em compromisso no Colégio; Daniela Birman (Estudos Literários): problemas de saúde; Wanderley 26 

Martins (Artes Cênicas): compromisso na ADUNICAMP e Elinton Adami Chaim (Representante da Reitoria): e, 27 

atividades assistenciais. A profa. Eliana Amaral, Presidente da Câmara, inicia a reunião apresentando as 28 

justificativas de ausência. Segue para a Pauta 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 05.04.2018. Não havendo 29 

manifestações, a ata é aprovada com duas abstenções. O prof. José Alves, Coordenador Executivo, informa que o 30 

principal ponto da reunião é a discussão dos editais e que na próxima reunião passarão por votação. Segue para a 31 

Ordem do dia, item 2.1 Definição de taxas dos processos seletivos, informando que está sendo proposto um 32 

reajuste na taxa de R$ 165,00 para R$ 170,00; taxa para o vestibular ENEM no valor de R$ 30,00; taxa no valor de 33 

R$ 15,00 para o candidato que já se inscreveu e pagou taxa no Vestibular da Unicamp e gratuidade para os 34 

candidatos que forem isentos da taxa de inscrição no Vestibular Unicamp. Não havendo manifestações, o as taxas 35 

são aprovadas por unanimidade.  Segue para o item 2.2 Definição de locais de provas do Vestibular Unicamp e 36 

Vestibular Indígena.  Informa a proposta de locais de prova para o Vestibular Indígena: Campinas, Manaus, 37 

Recife, além de São Gabriel da Cachoeira no estado do Amazonas e Dourados no Mato Grosso Sul. Informa que 38 

serão duas propostas para o Vestibular Unicamp: a primeira proposta é a inclusão da cidade de Salvador, 39 

considerando a maior capital do nordeste e com um grande contingente de população negra; a segunda proposta é 40 

a retirada da cidade de Registro. Comenta que, em Registro, os números de inscritos, matriculados e aprovados 41 

têm sido observados nos últimos anos, demonstrando pequeno número de candidatos aprovados e ou matriculados. 42 

O prof. Kleber, Coordenador de Logística, apresenta dados, de 2009 a 2013, que mostram o aumento no número 43 

de inscritos e matriculados tanto na cidade de Salvador quanto em Fortaleza. Ainda fala que os números mostram 44 
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que não é vantajoso aplicar a prova em Registro. O prof. Rui da História considera, em função da mudança efetiva 1 

do perfil do vestibular e, com a questão das cotas, se não é prematuro eliminar a cidade de Registro como local de 2 

aplicação. A profa. Gabriela, das Licenciaturas, observa se oferecimento de ingresso, através do ENEM, já não 3 

contemplaria uma parcela da população de Registro. O prof. José Alves concorda com a colocação da profa. 4 

Gabriela e aponta como solução intermediária a realização da primeira fase do vestibular em Registro. O prof. 5 

Rickson, da Física, que há dois anos faz a aplicação do vestibular em Registro, fala que é uma cidade complicada 6 

para aplicação da prova do ponto de vista de logística. Comenta o número baixo de candidatos na primeira fase e 7 

que a grande maioria dos candidatos que fazem a prova em Registro é de Curitiba. Também cita a dificuldade de 8 

hospedagem na cidade. Fala que de fato as pessoas de Registro não conhecem a Unicamp e que é necessário ter 9 

um plano de divulgação. Sugere a Comvest estudar a possibilidade de aplicação do vestibular em Curitiba. O prof. 10 

Kleber considera, na decisão da retirada da cidade de Registro, que pesa bastante os aspectos operacionais e 11 

logísticos. A profa. Eliana Amaral comenta que não há aplicação de prova na região sul do Brasil e considera 12 

Curitiba uma opção a ser pensada. O prof. Leandro, da Engenharia Elétrica, parabeniza a Comvest pela iniciativa 13 

de retomar o vestibular nacional e endossa a necessidade de inclusão de uma cidade na região sul. O prof. Rui 14 

salienta que seu questionamento sobre a cidade de Registro foi com a intenção de trazer reflexão para a Câmara e 15 

diz que concorda com a profa. Gabriela no que diz respeito ao ingresso pelo ENEM. A profa Gabriela considera, 16 

para uma melhor contribuição nas discussões, ter a dimensão dos custos de cada uma das alternativas que são 17 

ponderadas.  Considera também importante maior divulgação das vagas da Unicamp por meio da nota do ENEM 18 

na região de Registro. Na sequência o prof. José Alves fala sobre o processo de isenção de taxa de inscrição do 19 

vestibular informando que até o dia anterior a Comvest recebeu 16.500 mil pedidos de isenção e compara com o 20 

mesmo período do ano passado quando a Comvet recebeu 20 mil solicitações até o final do processo. Informa que 21 

a Comvest está fazendo muitas palestras e muitas atividades de divulgação com comissão de alunos visitando 22 

todas as escolas da região metropolitana de Campinas. Também informa que no último vestibular 14% dos 23 

matriculados foram isentos. A profa. Maria Filomena, da Fonoaudiologia, parabeniza a Comvest pelo novo 24 

vestibular e pergunta, sobre o vestibular indígena, por que não há aplicação de provas no Mato Grosso, uma vez 25 

que nesse local tem o parque do Xingu. O prof. José Alves esclarece que, por sugestão da UFSCar, que já realizou 26 

o vestibular indígena em Cuiabá e constatou o maior número de abstenções e ainda que outras há universidades no 27 

Mato Grosso que aplicam o vestibular indígena, não aplicar o vestibular nessa região. Com isso, a proposta é 28 

aplicar a prova em Mato Grosso do Sul. O prof. José Alves coloca em votação a retirada da cidade de Registro, a 29 

inclusão da cidade de Salvador e o estudo da proposta de inclusão da cidade de Curitiba. A proposta é aprovada 30 

por unanimidade. Segue para o Expediente, item 3.1 Resolução do Vestibular Unicamp. Na resolução do 31 

vestibular, fala sobre a distribuição de vagas, objetivos e características do vestibular e vagas e modalidades de 32 

classificação por conta das cotas e da mudança da bonificação do PAAIS. Faz comentários sobre as matrículas e 33 

sobre as prioridades do sistema de ingresso. Informa a distribuição das 3.340 vagas que são oferecidas no 34 

vestibular da seguinte forma: 2589 no vestibular regular, 645 vagas pelo Edital do ENEM, 23 vagas regulares e 47 35 

vagas extras pelo Vestibular Indígena, 7 vagas extras 83 vagas regulares pelo Edital de Vagas Olímpicas. Faz 36 

comentários sobre do modelo da autodeclaração para candidatos Pretos e Pardos. O prof. José Alves esclarece ao 37 

prof. Ariovaldo sobre a bonificação para as escolas técnicas e que não serão aplicadas nesse vestibular. A profa. 38 

Eliana Amaral pergunta qual a possibilidade de ajuste no texto da resolução para considerar a posição da 39 

proposta de bonificação extra para cursos técnicos considerando a FEAGRI, a FT e a Dança. O prof. José Alves 40 

considera simples a inclusão da informação na Resolução, mas preocupa-se com o encaminhamento e 41 

compreensão destes pelas três câmaras distintas da universidade. O prof. Rafael esclarece, no caso de colégios 42 

técnicos, que a proposta não era fazer reserva de vagas, mas sim dar uma bonificação, observando duas 43 

preocupações, tanto o tamanho da bonificação quanto a dupla bonificação. Ainda Esclarece que na Deliberação 44 
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CONSU 032/2017 a bonificação para colégios técnicos e deficientes físicos será tratada primeiramente com a 1 

criação de um grupo de trabalho para estudar a possibilidade de implementação. A profa. Susana, das Ciências 2 

Sociais, comenta de um modelo de vagas criado na Europa e se não poderia ser pensado como forma de ingresso. 3 

A profa. Ana Maria, Coordenadora Adjunta, fala de algumas estratégias de formação de profissionais que a 4 

Unicamp já desenvolveu, mas não vinculadas ao vestibular. Cita os cursos de Licenciatura que a Faculdade de 5 

Educação ofereceu durante um bom período e faz considerações sobre os cursos noturnos onde há alunos com 6 

idades mais avançadas. O prof. José Alves fala também, nesse sentido, das Vagas Remanescentes que explicita a 7 

evasão, a mudança de curso ou de perfil de formação. A profa. Eliana Amaral faz considerações sobre as taxas 8 

de evasão nos cursos da Unicamp. O prof. Ricardo da Matemática solicita o encaminhamento de tabelas com 9 

dados do ENEM e o prof. José Alves responde que as tabelas serão encaminhadas. O prof. Ricardo também 10 

lembra que na reunião anterior falou sobre a possibilidade de isentar da taxa de inscrição candidatos de outros 11 

estados. O prof. José Alves informa que a Comvest está aceitando as isenções por conta do pressuposto da 12 

isonomia. O prof. Ricardo fala da complexidade do edital e, para facilitar a compreensão do candidato, sugere que 13 

a Comvest invista em sistema de atenção ao usuário. O prof. José Alves fala das palestras que estão sendo 14 

realizadas nas escolas, além de slides e vídeos que esclarecem as formas de ingresso. Reforça ainda que a equipe 15 

de comunicação está trabalhando bastante nesse sentido. A profa. Ana Maria fala das ações do Vestibular na 16 

próxima UPA informando que centrou as atividades na divulgação e na tentativa de estabelecer uma conversa com 17 

os estudantes que seja bem objetiva e lúdica. Fala sobre as palestras do coordenador da Comvest, o lançamento do 18 

livro de redações e também de uma tenda onde será montado um grande jogo de tabuleiro no chão onde os alunos 19 

poderão visualizar as várias alternativas de ingresso pelo vestibular. Também detalha os vídeos e folhetos que 20 

foram feitos para explicar os caminhos de ingresso. A profa. Márcia, Coordenadora Adjunta, também fala sobre o 21 

jogo de tabuleiro no qual o aluno vai percorrer as trilhas de acesso. 3.1 Edital ENEM. A profa. Sheila, da 22 

Linguística, sobre o Edital do ENEM, sugere mudar o termo “edital parcial” para “vagas parciais” ou “vaga por 23 

ingresso no ENEM”; sugere também no item I do Artigo 2º e no Artigo 11 melhor esclarecimento caso o candidato 24 

opte por um curso com habilidades específicas. O prof. Rickson, ainda sobre as iniciativas de explicar as formas 25 

de ingresso no vestibular, sugere, no site da Comvest o vestibular, um jogo onde o candidato possa colocar sua 26 

trajetória em que possa visualizar suas opções de forma de inscrição. O prof. José Alves lembra que, para não 27 

confundir os candidatos, haverá sistemas de inscrições distintos. O prof. Rafael complementa a fala do prof. 28 

Ricardo, sobre o PAAIS, dizendo que a maioria dos candidatos que dizem ser de escola pública faz uso do PAAIS 29 

e que esse último ano foi um caso atípico, uma vez que perto de seis mil candidatos que se diziam de escola 30 

pública não fizeram opção pelo PAAIS. Por conta disso a ação da Comvest foi fazer constar na etiqueta da carteira 31 

do candidato, quando vai prestar o Vestibular, a opção pelo PAAIS. Dessa forma, o candidato pode conferir se a 32 

opção está correta ou não. Ainda informa e explica um pouco da tabela que vai constar na resolução com a 33 

distribuição de vagas tanto no vestibular quanto no ENEM.  Comenta as das tabelas que constam as vagas 34 

olímpicas e o Vestibular Indígena, falando sobre as vagas extras e as vagas regulares. Resume falando da 35 

distribuição das vagas dentro do Vestibular, na ampla concorrência e do ENEM. O prof. José Alves fala que 36 

apenas um curso do IA que tem prova de Habilidades Específicas vai participar do Edital ENEM e que estas vagas 37 

do IA ficarão integralmente dentro do vestibular. A profa. Eliana Amaral encerra a reunião. Encerrada a reunião, 38 

eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para 39 

consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária. 40 


