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ATA DA 279ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 

VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 16/08/2018. Início: 10h10min. Término: 2 

11h30min. Local: Sala do Consu. Presidente: Ana Maria Fonseca de Almeida, Coordenadora Adjunta. 3 

Representantes da Comissão Permanente para os Vestibulares: Márcia Rodrigues de Souza Mendonça, 4 

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

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

Técnico de Campinas; Ariovaldo José da Silva, Engenharia Agrícola; Claudia Beatriz Castro Nascimento Ometto, 7 

Pedagogia; Edinêis de Brito Guirardello, Enfermagem; Fábio Husemann Menezes, Medicina; Fanny Béron, 8 

Engenharia Física; Felippe Alexandre Silva Barbosa, Física; Gregory Bregion Daniel, Engenharia de Controle e 9 

Automação; Hermilson Garcia do Nascimento, Música; Iara Lis Franco Schiavinatto, Representante da Reitoria; 10 

Islene Calciolari Garcia, Ciência da Computação; João Batista Florindo, Matemática Aplicada; Julio Cezar Pastre, 11 

Química; Luana Mattos de Oliveira Cruz, Engenharia Civil; Luis Roberto Marcondes Martins, Odontologia; Maria 12 

Filomena Spatti Sândalo, Fonoaudiologia; Marisa Martins Lambert, Dança; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências 13 

Econômicas; Milena Pavan Serafim, Cursos da Faculdade de Ciências Aplicadas; Noel dos Santos Carvalho, 14 

Midialogia; Rafael Augusto Urano de Carvalho Franjndlich, Arquitetura e Urbanismo; Raphael Soeiro Suppino, 15 

Engenharia Química; Ricardo Miranda Martins, Matemática; Rui Luis Rodrigues, História; Sérgio Settani Giglio, 16 

Educação Física; Sheila Elias de Oliveira, Linguística; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Susana Soares 17 

Branco Durão, Ciências Sociais; Sylvia Helena Furegatti, Artes Visuais; Tania Seneme do Canto, Ciências da Terra; 18 

Tatiana Andrea Benaglia Carvalho, Estatística e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Justificaram a ausência os 19 

Professores: José Alves de Freitas Neto (Coordenador Executivo): em viagem; Elinton Adami Chaim 20 

(Representante da Reitoria): em atividades com alunos; Leandro Tiago Manera (Engenharia Elétrica): em 21 

compromisso acadêmico; Dayane Celestino de Almeida (Letras): em compromisso acadêmico; Elaine Cristina 22 

Catapani Poletti (Faculdade de Tecnologia): em compromisso acadêmico. Convidados: Alik Wunder (FE), Antonio 23 

Roberto Guerreiro Junior (IFCH Antropologia), Wilmar da Rocha D´Angelis (IEL), Vera Regina Toledo Camargo 24 

(LabJor), Carmen Lucia Rodrigues Arruda (PROEC), Maria Luiza Felix R. Fernandes (IFCH), Juliana Jodas (Estudante 25 

de Graduação), Denilson Baniwa e Artionka Capiberibe (IFCH). Novos membros: Milena Pavan Serafim (Cursos da 26 

Faculdade de Ciências Aplicadas), no lugar do prof. Roberto Donato da Silva Junior; Felippe Alexandre Silva 27 

Barbosa (Física), no lugar do prof. Rickson Coelho Mesquita; Fábio Husemann Menezes (Medicina), no lugar da 28 

profa. Mariângela Ribeiro Rezende; Sérgio Settani Giglio (Faculdade de Educação Física), no lugar da profa. Paula 29 

Teixeira Fernandes; Dayane Celestino de Almeida (Letras), no lugar da profa. Daniela Palma e Tatiana Andrea 30 

Benaglia Carvalho (Estatística), no lugar da profa. Samara Flamini Kiihl. A profa. Ana Almeida, Coordenadora 31 

Adjunta da Comvest, inicia a reunião informando que está substituindo o prof. José Alves, que está em viagem. 32 

Apresenta os novos membros e as justificativas de ausência. Segue para a Pauta 1.1 Aprovação da Ata da 33 

Reunião de 07.06.2018. Não havendo manifestações, a ata é aprovada com sete abstenções. A seguir informa a 34 

presença dos membros do GT que está cuidando dos procedimentos e estratégias a serem adotadas pela 35 

Unicamp para o acolhimento e permanência dos estudantes indígenas que farão o primeiro vestibular indígena 36 

da Unicamp. Também informa que ao final do expediente os membros do GT farão uma apresentação dos 37 

trabalhos. Segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Edital de Vagas Olímpicas. Informa que no documento 38 

encaminhado será necessário fazer duas mudanças: a primeira mudança no item 8.1 sobre matrículas, que ao 39 

invés de a matrícula ser duas etapas, sendo a primeira virtual, serão duas etapas, sendo três matrículas virtuais e 40 

uma matrícula presencial. Logo, no inciso 8.3, será necessário retirar a palavra “presenciais”, ficando o inciso da 41 
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seguinte forma “Caso haja vagas não preenchidas após as 4 (quatro) matrículas, estas serão transferidas para o 1 

Vestibular Unicamp 2019,  ...”.  No artigo 16, que faz referências aos artigos 21 e 22, corrigir para artigos 14 e 15. 2 

Abre a palavra aos membros para manifestação. Com a palavra, o prof. Ricardo, da Matemática, sugere projetar 3 

a tabela com os pesos e notas que foi apresentada na reunião sobre o Edital Olímpico. O prof. Rafael Maia, 4 

Coordenador de Pesquisa, explica que recebeu dos cursos que disponibilizaram vagas olímpicas quais olimpíadas 5 

seriam aceitas e a pontuação dada a cada medalha de cada olimpíada. Esclarece que foi feita uma padronização 6 

para todos os cursos, considerando que a maior importância é a classificação dos indivíduos e que foram 7 

estabelecidos alguns critérios de desempate. A profa. Ana Almeida pontua a necessidade de o documento 8 

garantir uma segurança jurídica.  O prof. Silvio, da Biologia, cita o item a) do item 6.4 que diz respeito ao 9 

desempate: “... a ordem de prioridade por Olimpíada estabelecida por cada curso, indicadas no Anexo I.” Fala da 10 

necessidade de identificar a ordem das olimpíadas por prioridade, observando que há Olimpíada Internacional, 11 

Ibero-Americana e Brasileira. O prof. Rafael Maia esclarece que foi estabelecida a pontuação na seguinte ordem: 12 

olimpíadas internacionais, olimpíadas ibero-americanas, olimpíadas brasileiras e olimpíadas das escolas públicas. 13 

Explica o artigo 6 que trata da classificação e critérios de desempate. O prof. Rafael ainda explica ao prof. Silvio 14 

as observações no anexo I esclarecendo que foi decisão de alguns cursos só aceitarem medalhas de ouro e prata. 15 

O prof. Júlio, da Química, solicita a inclusão do artigo “Os” no início do parágrafo item 13, na página 6 e, no final 16 

do parágrafo separar “PROFIS” de “Edital”.  Observa que sua unidade não tinha considerado a olimpíada 17 

internacional de química, no entanto, relata que esse ano três alunos cearenses ganharam medalhas de outro e 18 

prata. Com isso, solicita que seja incluída a olimpíada internacional de química nos cursos de química integral e 19 

química tecnológica seguindo a pontuação proposta no Anexo II. A profa. Sheila, da Linguística, questiona se o 20 

critério de desempate por sorteio é necessário. O prof. Rafael Maia considera retirar esse critério. A profa. Sheila 21 

também fala da matrícula que consta do item II do item 9. que trata da apresentação do histórico escolar ou 22 

certificado do ENEM e de outro momento quando o candidato tem que carregar os documentos pelo SIGA e 23 

também comenta do ENCEJA. A profa. Ana Almeida responde que isso será analisado considerando que houve 24 

uma mudança nos certificados que o MEC distribui. A profa. Angela, do Cotuca, informa que encaminhou o Edital 25 

Olímpico aos professores do Cotuca e apenas um professor se manifestou e solicitou que seu posicionamento 26 

fosse passado à Câmara. A profa. Angela lê a carta que consta os seguintes posicionamentos: que a proposta do 27 

edital não caminha no principio da democratização de inclusão social; considera que essa modalidade deveria 28 

valer somente para alunos da rede pública de ensino e que não se deveriam deslocar vagas da ampla 29 

concorrência. A profa. Angela pontua que essa é a posição de um professor e não representa o posicionamento 30 

do colégio.  A profa. Ana Almeida agradece à profa. Angela e lembra que a decisão quanto às olimpíadas foi 31 

tomada no Consu, em 2017, e que agora o momento é de implementação. Não havendo mais manifestações, a 32 

profa. Ana coloca o item 2.1 Edital de Vagas Olímpicas em votação, que é aprovado com uma abstenção. Segue 33 

para o Expediente 3.1 Mudanças no Edital do Vestibular Unicamp 2019. Informa que foi necessário fazer uma 34 

alteração no edital do vestibular, a pedido da Procuradoria Geral e, com isso, foi necessário mudar o 35 

procedimento de convocação dos candidatos para a segunda fase. Fala que não terá mais a nota mínima de 36 

opção (NMO) possibilitando assim um número maior de convocados para a segunda fase. O prof. Rafael Maia 37 

complementa a fala da profa. Ana informando que após o retorno do Edital da PG foi necessário alguns acertos 38 

para tornar o edital o mais claro possível e, dentre esses acertos, foi retirada a nota mínima de 550 pontos. Com 39 

a palavra a profa. Ana Almeida agradece a presença dos membros do GT recepção e permanência dos 40 

estudantes indígenas e passa a palavra a eles. Com a palavra, a profa. Alik, da Faculdade de Educação, fala que 41 
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trabalha há algum tempo com grupos indígenas de Alagoas e faz um breve apanhado dos trabalhados realizados 1 

pelo GT nos últimos meses. Informa que os trabalhos tiveram início no mês de maio. Informa que há um 2 

convidado especial, o indígena Denilson Baniwa do alto Rio Negro,  em São Gabriel da Cachoeira. Apresentam-se: 3 

Maria Luiza F. R. Fernandes, aluna de graduação das Ciências Sociais do IFCH e frente pró-cotas; Juliana da frente 4 

pró-cotas e doutoranda do programa Ciências Sociais e estudado políticas de inclusão de indígenas no ensino 5 

superior; Vera Regina Toledo Camargo do Labjor; Carmen Lucia R. Arruda, da diretoria de cultura da Pró-reitoria 6 

de extensão e cultura ; Denilson Baniwa, indígena; Antonio Guerreiro, professor do departamento de 7 

Antropologia do IFCH; Artionka Capiberibe, professora do departamento de antropologia do IFCH e diretoria do 8 

centro de pesquisa em etnologia indígena; Wilmar da Rocha D´Angelis, professor De Linguística do IEL e 9 

coordena um grupo de pesquisa em idiomas. A profa. Alik informa que, desde maio, vários convidados indígenas 10 

que ajudaram nesse trabalho, citando Ailton Crenaque, Daniel Mundurucu, professor visitante na Faculdade de 11 

Educação, Samanta Chavante, Fabiane Medina; doutoranda de Ciência Política no IFCH e também foram 12 

convidados para o GT estudantes autodeclarados indígenas que já estão na universidade. Também informa que o 13 

GT está sendo coordenado pela profa. Eliana Amaral da PRG. Esclarece que alguns pontos que estão sendo 14 

discutidos e aprofundados pelo GT e que a próxima reunião será no dia 30/08 com a finalidade de finalizar um 15 

documento para apresentá-lo à comunidade acadêmica. Fala sobre os pontos que estão sendo discutidos: o 16 

vestibular indígena (assessoria ao edital e divulgação), o acolhimento desses estudantes, políticas de 17 

permanência que envolve transporte, alimentação, moradia e permanência acadêmica e preparo da comunidade 18 

acadêmica para ajudar no preparo do acolhimento desses estudantes. Inicia pelo preparo da comunidade 19 

acadêmica falando sobre diversidade étnica de conhecimentos, de línguas, de história de contatos e ainda 20 

comenta a diferenças com relação aos históricos de escolarização e ainda fala da diversidade em um cenário 21 

mais contemporâneo que são os indígenas que vivem em aldeias e os que vivem nas cidades. Fala que o preparo 22 

é o reconhecimento, ou seja, saber quem são essas pessoas e a especificidade de cada povo. Informa que há 23 

mais de 49 mil estudantes indígenas em universidades no Brasil. Informa sobre os ciclos de seminários que estão 24 

sendo organizados para o segundo semestre que vai de encontro com a demanda das unidades que precisam se 25 

preparar para acolher os indígenas e que esses seminários terão início em setembro. Com a palavra, Maria Luiza, 26 

do IFCH, comenta que a decisão sobre a inclusão indígena veio tardiamente na Unicamp em comparação com o 27 

cenário de outras universidades públicas brasileiras, mas que, por outro lado, a Unicamp está em uma posição 28 

privilegiada de enxergar quais foram as políticas importantes adotadas e que garantiram a permanência desses 29 

estudantes em outras universidades. Salienta a importância de criar políticas de permanência específicas de 30 

acordo com as demandas desses estudantes. Informa que nas discussões do GT foi priorizada a atribuição de 31 

bolsas moradia e transporte bem como a criação de um programa específico para estudantes indígenas, 32 

vinculado a SAE. Finaliza considerando importante a criação de uma subsecretaria de ações afirmativas para 33 

garantir que as políticas aprovadas sejam acompanhadas, estudadas e repensadas. A profa. Carmen Lúcia fala 34 

sobre o Projeto Oca que já estava em discussão e andamento na Diretoria de Cultura e que vai se somar às ações 35 

do GT. Informa que é um trabalho de envolvimento coletivo e a proposta central é a construção, no campus, de 36 

um espaço tradicional indígena multiétnico. Comenta que a construção foi pensada inicialmente com professores 37 

da Universidade Federal do Mato Grosso que fazem estudo com a arquitetura das ocas indígenas. O prof. 38 

Antonio Guerreiro fala da necessidade de se pensar sobre inclusão e permanência, pensando a importância de 39 

se construir uma rede mais capilarizada se estendendo entre todas as unidades. Comenta que o GT imaginou é 40 

que cada unidade possa fazer internamente uma consulta aos seus docentes para que se possa ter uma imagem 41 
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mais detalhada dos docentes que já trabalham com temáticas ligadas aos povos indígenas ou que, se não 1 

trabalharam, e que possam apresentar propostas de recepção desses estudantes. A profa. Alik fala do calendário 2 

de ações e debates que vão acontecer durante esse semestre e comenta que a ideia é que a PRG faça uma 3 

divulgação das diferentes ações que irão acontecer no campus. Também comenta, em relação ao acolhimento, 4 

que o GT irá propor para cada curso que haja um professor referência para questões e problemas de forma que 5 

GT seja contínuo. Informa que os estudantes indígenas farão matrícula uma semana antes que os demais 6 

estudantes e está sendo organizado um acolhimento específico para eles. Também fala da necessidade de nos 7 

dois primeiros meses criar uma rede de apoio nas unidades constituída por funcionários, professores e 8 

estudantes. O convidado indígena Denilson Baniwa fala da importância da presença indígena na Unicamp uma 9 

vez que a Unicamp já se faz presente no mundo indígena há muito tempo. Comenta que quando ingressou na 10 

universidade não tinha cotas ou qualquer tipo de apoio, por isso seu processo foi mais difícil junto com outros 11 

colegas que saíram das aldeias para estudar. Fala que é importante colocar que quando um índio sai de uma 12 

comunidade para estudar, ele não sai com só com o desejo de adquirir conhecimento, mas sai com uma missão 13 

de retornar ao seu povo com o conhecimento que adquiriu na universidade. Relata como seu conhecimento 14 

beneficiou sua comunidade com uma escola diferenciada, um sistema de comunicação, tratamento alimentar e 15 

de manutenção da comunidade. Ressalta dizendo que a missão é retornar para a comunidade com a finalidade 16 

de defender sua cultura e manter sua população viva. Faz considerações sobre a importância do acolhimento e o 17 

apoio com moradia, alimentação e transporte bem como apoio dos docentes e de toda a comunidade 18 

acadêmica. Finaliza dizendo que os indígenas também têm conhecimentos que podem ser ensinados para a 19 

comunidade acadêmica. A profa. Ana Almeida agradece a todos do GT e abre a palavra aos membros da Câmara 20 

Deliberativa. O prof. Noel, da Midialogia, parabeniza o GT e informa que faz parte da CCG e considera que um 21 

dos grandes problemas são as reprovações e, nesse sentido, pergunta se o GT está pensando nisso, que é uma 22 

questão de inclusão. Considera um grande ganho a vinda de indígenas para diversos cursos da Unicamp e se 23 

dispõe, como coordenador de curso, a fazer um debate em seu instituto. A profa. Alik responde ao prof. Noel 24 

que o GT ainda não fez proposta ligada a esse tema, mas acredita que haverá um debate mais amplo na 25 

universidade sobre avaliação. Faz comentários sobre inclusão acadêmica informando que foi proposto no GT a 26 

importância de criação de disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. Lembra também da preparação dos 27 

funcionários do SAE, uma vez que as documentações exigidas os indígenas não as tem.  A profa. Ana Almeida dá 28 

boas vindas à profa. Eliana Amaral, que é a coordenadora do GT Indígena. A profa. Eliana Amaral informa que 29 

coordena o GT e fala faz comentários sobre a dificuldade de documentação indígena e sobre o sistema do SAE 30 

que, na distribuição de benefícios, exige uma série de documentações que são padrão. Diz que no GT está 31 

estudando o tipo de benefício que está sendo pensado para os indígenas e que fará sugestões até o final de 32 

agosto. Finaliza fazendo considerações sobre redes de apoio aos indígenas. A profa. Sheila, da Linguística, elogia 33 

o processo de acolhimento que está sendo pensado para os índios e faz considerações quanto a moradia, uma 34 

vez que foi colocado na câmara a questão da permanência. Informa que pela primeira vez, na pós-graduação em 35 

Linguística, há uma seleção que inclui indígenas. Sugere ao GT pensar em implantação de políticas de pós-36 

graduação aliadas às políticas de graduação. Questiona sobre as bolsas uma vez que as cotas já estão bem 37 

reduzidas e de que forma a universidade poderia apoiar a demandar de órgãos de fomento. O prof. Rafael 38 

Urano, da Arquitetura, parabeniza a apresentação do GT e coloca-se à disposição para contribuir com o projeto 39 

da “Oca” e também com a Moradia. Considera uma grande oportunidade para os alunos de graduação do curso 40 

de Arquitetura trabalhar nesse projeto. A aluna Maria Luiza comenta a fala da profa. Sheila dizendo que o 41 
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primeiro projeto de cotas foi o da pós-graduação do IFCH aprovado em 2015. Explica que foi uma discussão 1 

pautada pelos estudantes da frente pró-cotas e que se conseguiu, em 2016, as cotas como principal demanda da 2 

greve. Observa que há muita resistência, quanto às cotas, por parte dos docentes e pede que os aliados toquem 3 

essa discussão também na pós-graduação. A profa. Eliana Amaral fala de um simpósio que está participando 4 

sobre Educação Inclusiva. Comenta na PRG a diversidade é tratada como um valor de qualificação. Fala sobre o 5 

trabalho interno que deverá ser feito nas unidades por conta das diferenças, inclusive com formas pedagógicas 6 

diferenciadas. Faz comentários sobre o trabalho que tem feito quanto às políticas da pós-graduação. A profa. 7 

Tânia, representante do Instituto de Geociências, parabeniza o GT e considera importante algumas unidades 8 

trabalharem com ações específicas. Fala que no curso de Geografia há um grupo liderado pelo professor Vicente 9 

que trabalha com a questão indígena relacionada à Geografia e que inclusive há um projeto de extensão. Coloca-10 

se à disposição para contribuir com as ações e propostas do GT Indígena. A profa. Ana Almeida agradece à 11 

presença de todos e encerra a reunião. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e 12 

digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à 13 

apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária 16 de agosto de 2018.  14 


