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ATA DA 268ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 
VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 18/05/2017. Início: 10h15min. Término: 2 
11h50min. 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 
Carlos Eduardo Marmorato, Engenharia Civil; Daniela Birman, Estudos Literários; Daniela Palma, Letras; Edinêis de Brito 7 
Guirardello, Enfermagem; Elaine Cristina Catapani Poletti, Faculdade de Tecnologia; Fábio Luiz Usberti, Ciência da 8 
Computação; Fábio Papes, Ciências Biológicas; Fernanda Klein Marcondes, Odontologia; Frederico Almeida, Ciências 9 
Sociais; Gabriela Garnieri de Campos Tebet, Licenciaturas; Joana Fróes Bragança de Bastos, Medicina; Julio Cezar 10 
Pastre, Química; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; Rafael Urano, Arquitetura e Urbanismo; Marcos Akira D´Avila, 11 
Engenharia Mecânica; Marcos Eduardo Ribeiro do Valle Mesquita, Matemática Aplicada; 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; Paula 14 
Teixeira Fernandes, Educação Física; Paulo Clóvis Dainese Júnior, Engenharia Física; Hermilson Garcia (em substituição 15 
ao prof. Paulo José de Siqueira Tiné); Rafael Augustus de Oliveira, Engenharia Agrícola; Raphael Soeiro Suppino, 16 
Engenharia Química; Roberto Donato da Silva Junior, Ciências Aplicadas; Rui Luis Rodrigues, História; Samara Flamini 17 
Kiihl, Estatística; Sylvia Helena Furegatti, Artes Visuais, Tânia Seneme do Canto, Ciências da Terra e Wanderley Martins, 18 
Artes Cênicas. Justificaram a ausência os Professores: Maria Aparecida Diniz Ehrhardt (Representante da Reitoria): 19 
em licença-prêmio; Elinton Adami Chaim (Representante da Reitoria): ministrando aula em congresso de cirurgia; Paulo 20 
José de Siqueira Tiné (Música): impossibilitado de participar; Sheila Elias de Oliveira (Linguística): problemas de saúde; 21 
André Ricardo Fioravante (Engenharia de Controle e Automação): em compromisso urgente; Eduardo Alves do Valle 22 
Junior (Engenharia de Computação): em entrevista sobre sua pesquisa. Foram disponibilizados durante a reunião os 23 
seguintes arquivos em formato digital: Pauta da reunião de 18.05.2017, Ata da Reunião de 27.04.2017 e Resolução do 24 
Vestibular Unicamp 2018. O prof. José Alves, Coordenador Executivo, inicia a reunião cumprimentando a todos e se 25 
apresentando como docente do curso de História do IFCH. A seguir apresenta as justificativas de ausência. Segue para o 26 
item de Pauta 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 27.04.2017 e abre a palavra aos membros. Não havendo 27 
manifestações, a ata é aprovada com 31 votos favoráveis e 6 abstenções. Esclarece que a atual reunião foi mantida por 28 
dois objetivos principais: o primeiro é para apresentar a nova equipe de coordenadores da Comvest e o segundo objetivo 29 
é apresentar algumas diretrizes sobre o debate de cotas sob uma nova gestão e uma proposta de encaminhamento para 30 
o próximo dia 30/05. Também informa que serão esclarecidos alguns aspectos da Resolução do Vestibular 2018, que será 31 
votada na reunião do dia 01/06. Segue para o Expediente, item 2.1 Apresentação da nova equipe de Coordenadores 32 
da Comvest. Apresenta a profa. Ana Maria Fonseca de Almeida, da Faculdade de Educação, como a nova Coordenadora 33 
Adjunta da Comvest. Com a palavra, a profa. Ana Almeida inicia falando que foi convidada pelo prof. José Alves para 34 
trabalhar na Comvest com uma visão que se aprofunde e se desenvolva a produção de conhecimentos a respeito do 35 
ingresso, do próprio vestibular, dos efeitos que o exame provoca nas decisões, no perfil do alunado recebido, bem como 36 
para construir uma série de indicadores que possam ajudar a universidade a receber os diferentes grupos que estão 37 
ingressando na universidade. Informa que tem uma história de estudos sobre educação e desigualdade, sendo nesse 38 
sentido que pretende atuar na Comvest. O prof. José Alves informa, que nesse primeiro momento, a profa. Ana Almeida 39 
também estará respondendo pela Coordenação Acadêmica até à designação do novo Coordenador Acadêmico. Passa a 40 
palavra para o prof. Rafael Maia que cumprimenta a todos e se apresenta como docente no IMECC do curso de 41 
Estatística e que está bastante satisfeito por ter recebido o convite do prof. José Alves para atuar como Coordenador de 42 
Pesquisa. Informa que já teve uma passagem na Comvest nos anos de 2008 e 2009, trabalhando na área de pesquisa 43 
como estatístico.  Diz que irá trabalhar no sentido das decisões de políticas de acesso, através de pesquisas quantitativas 44 
e simulações de dados que possam contribuir para todo o cenário que está sendo vivenciado no momento atual. Na 45 
sequência o prof. Kleber Roberto Pirota se apresenta como docente do IFGW e dizendo que assumiu a Coordenação de 46 
Logística da Comvest a convite do prof. José Alves. Informa que o seu contato com a Comvest passou por várias etapas, 47 
iniciando como corretor de provas, ainda quando era aluno da Unicamp, participou de banca de elaboração e presidente 48 
de banca de correção. Externa sua satisfação em assumir essa nova etapa na Comvest como Coordenador de Logística. 49 
O prof. José Alves observa que a equipe até o momento está composta por dois docentes da área de exatas e dois 50 
docentes da área de humanas. Coloca que quando o prof. Marcelo Knobel fez o convite a ele para assumir como 51 
Coordenador Executivo da Comvest, também foi colocado a necessidade de a Comvest retomar um certo protagonismo, 52 
não pura e simplesmente fazer uma prova de seleção para o ingresso na universidade, mas que haja uma ação mais 53 
integrada da Comissão de Vestibulares com as questões da pesquisa, dos dados e a questão dos estudantes na 54 
universidade como a permanência. Ainda informa que foi coordenador de graduação por quatro anos, estando na CCG e 55 
que também já esteve nessa câmara como coordenador associado por um período curto; na elaboração da prova de 56 
História nos últimos seis anos e foi coordenador do EA2. Coloca que essa coordenação terá por princípio a máxima 57 
transparência com todos os dados e a todas as informações que forem solicitadas, estando a Comvest aberta para um 58 
diálogo franco para que se faça um espaço de reflexão, inclusive porque a Comvest tem um corpo técnico que pode ser 59 
mais bem utilizado e estreitado vínculos com outras coordenadorias e com outros órgãos da PRG. Segue para o item 2.2 60 
Debate sobre cotas e questões de acesso, informando que tem ido a alguns institutos e unidades para falar sobre o 61 
assunto e que o primeiro instituto a fazer o debate foi o Instituto de Química. Esclarece que em alguns debates tem feito 62 
com o GT Cotas e em outros tem feito sozinho. Utiliza, nos debates, alguns parâmetros do estudo feito pelo prof. Jayme 63 
Vaz que compunha a Coordenação de Pesquisa, mas trazendo outra perspectiva em cima dos dados, que é a perspectiva 64 
da atual gestão. Enfatiza que a atual gestão não tem incômodo em relação às cotas. Coloca que o PAAIS é um programa 65 
valorizado e importante para a comunidade e que o desafio dessa gestão é representar a sociedade. Fala sobre a 66 
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importância de não se pensar somente no acesso, mas também políticas de permanência e políticas de desenvolvimento 1 
acadêmico. Comenta que nos debates sobre Cotas há discussões acaloradas onde consideram que o PAAIS não 2 
representa inclusão social, o que considera um ponto discutível. Ainda comenta sobre o PAAIS, com relação ao baixo 3 
número de inscritos que vem de escola pública. Passa a falar sobre o Processo de Isenção de Taxa de Inscrição 2018, 4 
informando as modalidades de isenção. Ainda com base nos estudos do prof. Jayme Vaz, fala sobre os inscritos e 5 
matriculados vindos de escola pública, que o acréscimo ocorreu nos dois últimos vestibulares, por conta da reformulação 6 
do PAAIS. Observa ainda que a bonificação fez com que a Unicamp ficasse próxima dos 50% no número de estudantes 7 
oriundos de escola pública e, em 2017, ultrapassasse, mas, sem corte de renda, que é um dos pontos mais complexos da 8 
discussão em torno do PAAIS. Considera que, nessa discussão sobre as cotas, se o PAAIS permanecer, será 9 
reformulado para assegurar de fato a questão da inclusão social. Informa que no dia 30 de maio terá o Consu, mas já está 10 
sendo apresentada ao GT Cotas uma proposta de um próximo GT, sabido que não será possível adotar cotas para o 11 
vestibular 2018. Esse novo GT irá estudar as fórmulas e os desenhos exatos, momento em que a Câmara será envolvida, 12 
as unidades serão ouvidas, discutirão as propostas e essas propostas irão retornar para uma comissão que sistematize 13 
para que, finalmente, seja aprovado na Câmara, na CCG e no Consu, onde o processo deverá ser finalizado em 14 
novembro desse ano. Retorna ao relatório do prof. Jayme Vaz observando que não foi no relatório a aplicação do critério 15 
de cotas já na primeira fase, e com isso teria um incremento de 20% de cotistas no G2 e consequentemente no G4. Faz 16 
considerações sobre a política de Cotas com o sistema de inclusão que já existe através do PAAIS. Considera bons os 17 
debates dos quais tem participado, uma vez que contribuem para evitar que as desigualdades e os problemas existentes 18 
na sociedade brasileira não venham se repetir na universidade. Comenta um pouco sobre o modelo do sistema federal. A 19 
profa. Ana Almeida fala de uma visão geral sobre o tipo de preocupação e de encaminhamento que será desenvolvido. 20 
Coloca que o Brasil desenvolveu uma experiência longa nas politicas de inclusão no ensino superior. Comenta que houve 21 
uma fase de experimentação antes da política das leis de cota e no período que sucedeu a lei federal. Fala que estudos 22 
sobre os efeitos das experiências das universidades federais estão aparecendo a partir de 2016 e acredita que a Unicamp 23 
poderá se aproveitar dessas experiências das universidades federais. Finaliza dizendo que o trabalho da Comvest junto 24 
com a Câmara é desenvolver um trabalho que contribua para construir uma universidade de fato inclusiva. Com a palavra, 25 
o prof. Rui Rodrigues, representante do curso de História, dá as boas vindas ao prof. José Alves e toda a sua equipe 26 
desejando a todos um bom trabalho. Observa que, após as falas do prof. José Alves e da profa. Ana Almeida e que 27 
apesar de estar politicamente comprometido com a inclusão através de cotas étnico-raciais, não participou diretamente do 28 
GT Cotas. Observa ainda que o debate sobre as cotas cresceu enormemente na Unicamp no último ano. Lembra que as 29 
cotas surgiram da reivindicação dos estudantes na greve do ano passado acolhida pela reitoria anterior que instituiu o 30 
grupo de trabalho e realizou três audiências públicas históricas. Acredita que esse relatório será tomado como referência 31 
para instituições que futuramente farão esse debate. Fala da maturidade dos membros que compõe o GT e das 32 
repercussões do debate nos institutos da Unicamp. Sente-se satisfeito com a postura favorável e positiva ao debate na 33 
qual essa nova coordenação tem se mostrado e acredita que todos têm muito a crescer nesse assunto.  Com a palavra, a 34 
profa. Joana Fróes, representante da Medicina, fala que se sente feliz com a composição da nova coordenação da 35 
Comvest. Comenta do impacto do vestibular para dentro e fora da Unicamp e do conteúdo das provas do vestibular que 36 
impacta no ensino médio.  Fala sobre a subcomissão do PAAIS, citando os membros que fizeram parte e que na 37 
Faculdade de Medicina foram feitas discussões. Ressalta que a FCM é a Faculdade que sofre mais impactos com 38 
políticas de seleção e que não tem alunos mal formados, uma vez que tem sempre os melhores alunos no curso. Informa 39 
a porcentagem de alunos provenientes do PAAIS e considera a diversidade de alunos muito boa dentro do curso de 40 
medicina, e que nunca tiveram uma diversidade tão grande, o que considera positivo. Apesar dos pontos positivos, 41 
considera importante que se faça uma avaliação desse processo para que não sejam beneficiados alunos que não 42 
necessitem de políticas de inclusão. Informa que o curso de medicina tem o maior número de vagas do PROFIS, que são 43 
10 e que mais de 70% dos alunos de inclusão são provenientes de escolas técnicas e militares. Coloca que se sente 44 
satisfeita em verificar que a nova coordenação está fazendo a reavaliação do PAAIS. Informa que uma boa parcela dos 45 
docentes da FCM apoiam propostas de cotas e que apóia veementemente políticas de inclusão. Reforça que cabe à 46 
Comvest a diminuição de parcelas de alunos que sejam beneficiados com a inclusão sem de fato necessitarem. O prof. 47 
José Alves comenta, com relação ao conteúdo de provas, que nessa gestão acompanhará de perto o conteúdo das 48 
questões. Informa que teve acesso aos relatórios do PAAIS e que está atento aos candidatos que burlam o sistema. A 49 
profa. Fernanda Marcondes dá boas vindas à nova comissão e parabeniza a nova pró-reitoria pela sinalização que está 50 
sendo dada como ao apoio ao corpo docente. Fala das discussões sobre cotas e PAAIS feitas na Faculdade de 51 
Odontologia e coloca que os docentes estão um pouco assustados com relação às cotas, mas entendem que o PAAIS 52 
está promovendo uma inclusão de alunos que estes têm uma boa base para seguir o curso. Fala da proporção de alunos 53 
do PAAIS no curso de Odontologia e de políticas de manutenção, uma vez que o curso de Odontologia é muito caro. 54 
Comenta a demanda de bolsas, moradia e a necessidade de se pensar na permanência do aluno no curso. Fala da 55 
problemática da defasagem dos ensinos fundamental e médio e de uma ação dos alunos de graduação da FOP que 56 
oferecem cursinho pré-vestibular para a população carente. Sobre a subcomissão do PAAIS, coloca que estavam 57 
discutindo formas de aprimoramento e uma das sugestões seria exigir o ensino fundamental II em escola pública. A profa. 58 
Sylvia Furegatti inicia parabenizando a nova composição de coordenadores da Comvest e relata sobre a preocupação 59 
que afeta o Instituto de Artes com relação às provas de prova de habilidades específicas. Comenta sobre fóruns com 60 
outras universidades onde são discutidas as provas de habilidades específicas e sobre alunos que ingressam no curso de 61 
Artes Visuais como segunda opção. Finaliza falando da importância de se manter a prova de habilidades específicas e da 62 
preocupação dos alunos do Instituto de Artes de como as cotas poderiam ser aplicadas nessa prova. O prof. José Alves 63 
coloca que a Comvest não tem a intenção de eliminar a prova de habilidades específicas. O prof. Frederico Almeida, 64 
representante das Ciências Sociais, também parabeniza a nova composição de coordenadores da Comvest e diz que está 65 
contemplado com a forma de condução da reunião e com o tipo de debate. Coloca que já em debates anteriores foi 66 
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percebida a preocupação com a viabilização das cotas e com a permanência do aluno na universidade. Questiona como a 1 
nova coordenação está pensando a articulação com outros órgãos para resolver a permanência. O prof. José Alves 2 
responde que o Reitor tem muita clareza com relação à questão da permanência, considerando inclusive a realidade 3 
econômica do país e da universidade. Informa que haverá envolvimento de órgãos que terão de verificar o impacto 4 
orçamentário e ver outros temas como a moradia. Acredita que a gestão está muita afinada nas questões de política de 5 
acesso e permanência. Cita os responsáveis pela Moradia e pelo SAE, considerando que são pesquisadores e têm 6 
sensibilidade em relação às políticas de permanência. Conclui dizendo que o SAE, a Moradia, o EA2 e uma secretaria de 7 
ações afirmativas, que será criada, irão contemplar as ações de permanência dos estudantes. Com a palavra, o prof. 8 
Carlos Marmorato, da Engenharia Civil, parabeniza a mesa e se mostra contente com as palavras, o equilíbrio e a 9 
razoabilidade que a coordenação emprega para abordar os temas.  Reforça as colocações da profa. Fernanda Marcondes 10 
e coloca a necessidade de mais discussões de cobrança do ensino fundamental e médio com qualidade.   Cita casos 11 
graves de professores em risco que dão aula em escolas públicas. Finaliza enfatizando que ficou muito feliz com o que já 12 
ouviu nessa reunião. O prof. José Alves afirma a necessidade de um estreitamento entre a universidade e a educação 13 
básica e acredita que a reitoria irá trabalhar mais nesse sentido.  O prof. Noel Carvalho do curso de Midialogia 14 
parabeniza a nova equipe. Fala de uma experiência no curso de Midialogia, informando que é um curso de alta demanda. 15 
Informa que veio da universidade federal e que as federais já trabalhavam as cotas antes da própria lei de cotas e cita que 16 
na federal a inclusão foi resolvida de forma simples quando foi tirado o peso das questões de inglês. Defende o PAAIS 17 
comparando as duas últimas turmas do curso de Midialogia, dizendo que agora há diversidade étnica racial e alunos de 18 
escola pública que tem impactado positivamente no curso, pois esses alunos trazem uma cultura de interessantes para a 19 
universidade. Acredita que o PAAIS pode ser melhorado e considera fundamental mantê-lo. Também considera que o 20 
PROFIS também vem na mesma linha do PAAIS e que este aluno acompanha o curso sem problemas. Também enfatiza 21 
as palavras de colegas anteriores no sentido da Unicamp assumir um maior protagonismo em relação à escola pública. O 22 
prof. José Alves considera também que o PAAIS tem muitos acertos. A profa. Ana Elisa, da Pedagogia, fala que a 23 
Faculdade de Educação tem várias atuações junto aos municípios da Região Metropolitana de Campinas e que há dois 24 
grandes cursos que já formaram sete mil profissionais e em especial o projeto da iniciação à docência. Finaliza dizendo 25 
que a Faculdade de Educação tem muitos projetos de discussão e inserção, mas que não são ampliados. A profa. 26 
Daniela Birman, do curso de Estudos Literários, fala sobre a necessidade do aumento do peso do ENEM nas provas ou 27 
entrada através do Enem e lamenta que Unicamp continua com um perfil regional enquanto as universidades federais 28 
tenham se nacionalizado. O prof. José Alves responde a profa. Daniela que esse assunto também está na agenda do dia, 29 
uma vez que GT que será criado será denominado GT acesso. Passa para o item 2.3 Resolução do Vestibular Unicamp 30 
2018 e fala sobre o artigo 5º que traz informações mais específicas sobre o Relatório Oficial. Informa que foi criada 31 
subcomissão para estudar o artigo 5º, momento em que elaborada a redação que detalha o atendimento especializado a 32 
pessoas com deficiência. A profa. Gabriela, representante das Licenciaturas, fala de uma experiência de prestar um 33 
concurso em uma prefeitura quando acabara de ser mãe e no edital previa a possibilidade de um espaço para 34 
amamentação durante a prova. Com isso, quer saber se no artigo 5º inclui com esse tipo de demanda. A profa. Filomena 35 
Spatti, da Fonoaudiologia, diz que participou da subcomissão do artigo 5º e informa que o objetivo do estudo foi garantir 36 
direitos aos que precisam e evitar fraudes, mas não pensaram na mãe lactante. Aproveita para lembrar que no caso das 37 
discussões das cotas não foi contemplado o caso dos deficientes e solicita uma discussão futura sobre entrada e 38 
permanência de deficientes na universidade. A profa. Gabriela Tebet acredita que deva explicitar na resolução a questão 39 
da amamentação e que o candidato possa indicar a necessidade no momento da inscrição. A profa. Laura, representante 40 
do curso de Farmácia, fala da necessidade de se pensar, no caso da lactante, na logística no dia da prova. Com a 41 
palavra, o prof. Kleber Pirota, Coordenador de Logística, informa que já houve precedente no último vestibular atendendo 42 
a uma mãe que foi atendida e pôde amamentar o filho durante a prova. Dessa forma, acredita que tais casos já são 43 
atendidos. A profa. Ana Elisa agradece a inclusão de sua sugestão na resolução no tange ao EJA. A profa.  Tânia Canto, 44 
do curso de Geociências, fala expõe sua preocupação na formatação do relatório especial que consta do 5º a 45 
preocupação e comenta sobre o aumento do número de vagas no IG. O prof. José Alves informa que a resolução será 46 
votada no dia 01/06 já com a informação da ampliação de vagas que supostamente será aprovada pelo Consu. Informa 47 
que já foi acertado o calendário da prova de música. A profa. Sylvia Furegatti fala de um material gráfico do curso de 48 
Artes Visuais e que será distribuído aos membros. Não havendo mais manifestações, o prof. José Alves agradece a 49 
presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, 50 
preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. 51 
Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 18 de maio de 2017. 52 


