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ATA DA 273ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO 1 

PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. 2 

Data: 19/10/2017. Início: 10h10min. Término: 12h00min. Local: Auditório da Educorp. Presidente: Eliana 3 

Martorano Amaral. Representantes da Comissão Permanente para os Vestibulares: José Alves de Freitas 4 

Neto, Coordenador Executivo; Ana Maria Fonseca de Almeida, Coordenadora Adjunta; Márcia Rodrigues de 5 

Souza Mendonça, Coordenadora Acadêmica, Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael 6 

Pimentel Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: 7 

Angela Salvucci, Colégio Técnico de Campinas; Rafael Augustus de Oliveira (em substituição ao prof. 8 

Ariovaldo José da Silva), Engenharia Agrícola; Erika Christiane Marocco Duran (em substituição à professora 9 

Edinêis de Brito Guirardello), Enfermagem; Leonardo Bravo (em substituição à Elaine Cristina Catapani 10 

Poletti) Faculdade de Tecnologia; Fanny Béron, Engenharia Física; Fernanda Klein Marcondes, Faculdade de 11 

Odontologia; Gabriela Guarnieri de Campos Tebet, Licenciaturas; Gregory Bregion Daniel, Engenharia de 12 

Controle e Automação; Islene Calciolari Garcia, Ciência da Computação; Mariângela Ribeiro Resende, 13 

Medicina; João Batista Florindo, Matemática Aplicada; Julio Cezar Pastre, Química; Laura de Oliveira 14 

Nascimento, Farmácia; Maria Filomena Spatti Sândalo, Fonoaudiologia; Marisa Martins Lambert, Dança; 15 

Paula Teixeira Fernandes, Educação Física; Rafael Soeiro Suppino, Engenharia Química; Ricardo Miranda 16 

Martins, Matemática; Rosley Anholon, Engenharia Mecânica; Rui Luis Rodrigues, História; Samara Flamini 17 

Kiihl, Estatística; Sheila Elias de Oliveira, Linguística; Claudio Lima (em substituição à professora Sylvia 18 

Helena Furegatti), Artes Visuais; Tania Seneme do Canto, Ciências da Terra e Wanderley Martins, Artes 19 

Cênicas. Justificaram a ausência os Professores: Elaine Cristina Catapani Poletti (Faculdade de Tecnologia): 20 

em compromissos acadêmicos; Maria Inês Freitas Petrucci dos Santos Rosa (Representante da Reitoria): em 21 

reunião na CPFP; Sylvia Helena Furegatti (Artes Visuais): em banca de concurso; Iara Lis Franco Schiavinatto 22 

(Representante da Reitoria): em compromisso na Editora da Unicamp; Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis 23 

(Pedagogia): em missão acadêmica na Alemanha; Rickson Coelho Mesquita (Física): em conferência no 24 

México; Daniela Palma (Letras): viajando em compromissos acadêmicos; Fábio Papes (Ciências Biológicas): 25 

em reunião de Congregação; Hermilson Garcia do Nascimento (Música): em bancas de entrevistas com 26 

candidatos para a pós-graduação; Edinêis de Brito Guirardello (Enfermagem): em atividade acadêmica; Milena 27 

Fernandes de Oliveira (Ciências Econômicas): em reunião no Instituto e Elinton Adami Chaim (Representante 28 

da Reitoria): em cirurgia. Novos Membros: Mariângela Ribeiro Rezende (Representante da Medicina), no 29 

lugar da profa. Joana Fróes Bragança Bastos. Foram disponibilizados durante a reunião os seguintes arquivos 30 

em formato digital: Pauta da reunião de 19.10.2017 e Ata da Reunião de 28.09.2017. O prof. José Alves de 31 

Freitas Neto, Coordenador Executivo, inicia a reunião apresentando as justificativas de ausência e os novos 32 

membros. Segue para o item de Paula 2.2 Levantamento parcial das respostas das unidades sobre o GT 33 

Acesso 2019 informando que seis unidades já encaminharam resposta à Comvest, todas favoráveis ao 34 

documento com pequenos ajustes. Abre a palavra aos membros. A profa. Fernanda Klein, da Odontologia, 35 

agradece a visita do prof. José Alves na FOP e comenta que sua apresentação sobre o GT Acesso foi bastante 36 

elogiada. Informa que estão elaborando um documento que será discutido na Congregação da unidade na 37 

próxima semana. Observa que há duas sugestões: inclusão de alunos medalhista em olimpíadas de Biologia e 38 

Química e, no caso da adoção de cotas étnico-raciais, sugerem que, caso o percentual esperado não seja 39 

atingido no Vestibular 2019, não haja classificação e convocação de candidatos que não tenham obtido nota 40 

superior à nota mínima. Justifica que, sem a nota mínima, a probabilidade de o aluno ter dificuldade em 41 

acompanhar o curso é maior, podendo com isso gerar reprovações. A profa. Mariângela, da Medicina, informa 42 

que o documento foi discutido na FCM e que, na próxima semana, será discutido na Congregação. O prof. José 43 

Alves lista as unidades que submeterão suas sugestões à Congregação na próxima semana.  A profa. Eliana 44 
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Amaral lembra que o documento será discutido em uma reunião Extraordinária da CCG, no dia 14 de 1 

novembro. O prof. José Alves, respondendo a questão levantada pelo prof. Rui, da História, esclarece que 2 

todas as manifestações devem ser encaminhadas por meio de um documento aprovado pela congregação de 3 

cada unidade. O GT irá estudar essas sugestões e decidirá pela sua eventual incorporação, ao todo ou em parte. 4 

Como resultado de suas discussões e deliberações, o GT vai encaminhar sua proposta final em um documento 5 

consolidado e, em anexo, todas as propostas encaminhadas pelas unidades. Esse é o documento que vai 6 

subsidiar as discussões nas instâncias deliberativas da universidade, compostas pela Câmara da Comvest, a 7 

Comissão Central de Graduação e, finalmente, o Conselho Universitário. O prof. Leonardo Bravo, da 8 

Faculdade de Tecnologia, informa que o documento do GT foi bem aceito pela Congregação da Faculdade de 9 

Tecnologia e que foram feitas sugestões de aumentar o número de vagas destinadas ao SISU na ampla 10 

concorrência. O prof. José Alves esclarece que, se a maior parte das congregações decidirem, por exemplo, 11 

destinar vagas de ampla concorrência para seleção pelo SISU isso provavelmente será acatado. Além disso, 12 

esclarece que a CCG e depois o CONSU têm autonomia para acatar a proposta original ou modificá-la. A 13 

profa. Eliana Amaral reforça os esclarecimentos quanto ao encaminhamento da proposta do GT e comenta 14 

também sobre a potencial expansão do PROFIS informando que a pretensão é ter o PROFIS nos locais em que 15 

a Unicamp está inserida, como Limeira e Piracicaba. O prof. José Alves considera que o PROFIS é um ponto 16 

consensual, tendo em vista a manifestação das unidades nesse sentido. Além disso, comenta sobre as 17 

simulações que serão feitas com relação à adoção de seleção via SISU para vagas de ampla concorrência. 18 

Chama a atenção dos membros para o fato de que a reunião da Câmara no dia 09/11 terá início às 9 horas, para 19 

que se tenha tempo hábil para as discussões.  Segue para o item 2.3 Visita às unidades para produção de 20 

fotos para atualização da página da Comvest e dos materiais de divulgação dos cursos. Juliana Sangion, 21 

responsável pela Comunicação Social da Comvest, esclarece que será feita uma atualização da seção da página 22 

da Comvest que reúne informações sobre cada curso com o objetivo de tornar as informações mais completas e 23 

mais fáceis de serem compreendidas pelos jovens estudantes de ensino médio, seus professores e profissionais 24 

da escola básica. Além disso, serão produzidas novas fotos para atualizar o banco de imagens. Solicita a 25 

colaboração dos membros da Câmara e dos docentes em geral para indicar, ao funcionário da Comvest 26 

encarregado de fazer as fotos, espaços como laboratórios e salas que melhor comuniquem a experiência de cada 27 

curso. A profa. Eliana Amaral informa que é membro do Conselho Estadual de Educação e relata discussão de 28 

que participou sobre os desafios do ensino básico, indicando que vários desses se repetem ou têm reflexo no 29 

ensino superior. Informa sobre um evento que ocorrerá na Unicamp, no dia 8 de novembro, reunindo um grupo 30 

internacional de pesquisadores e pensadores de políticas de acesso à educação superior, denominado GAPS. O 31 

prof. Ricardo Miranda, da Matemática, fala das iniciativas do IMECC em trazer alunos para que conheça a 32 

Unicamp através da Olimpíada de Matemática da Unicamp. A profa. Eliana Amaral considera importante que 33 

aconteça a “Upinha” nas unidades, independente do calendário da UPA. Com relação à proposta que está sendo 34 

discutida no GT Acesso, faz considerações sobre as olimpíadas e sugere que a palavra olimpíadas, como 35 

remete a um único formato, talvez possa ser substituída por outra.  Informa que o CEE que aprovou a 36 

renovação de reconhecimento do curso de Estatística e chama a atenção para os cursos de baixa demanda, 37 

citando os cursos da Faculdade de Tecnologia e as FATECs com cursos de baixa demanda. A profa. Fernanda 38 

Klein, da Odontologia, comenta que é necessário fazer mais propaganda sobre a Unicamp e relata a 39 

experiência do cursinho pré-vestibular da FOP no qual os alunos da graduação dão aula para os alunos 40 

carentes. Também comenta sobre o trabalho que é feito do PIBIC ensino médio, com grande demanda na FOP. 41 

A profa. Marisa Lambert, da Dança, comenta que sua unidade está discutindo a possibilidade de dar uma 42 

bonificação para estudantes que finalizaram um curso técnico na área de dança, ao invés de utilizar as 43 

olimpíadas. A profa. Eliana Amaral comenta sobre estudantes que desistem de seus cursos. Observa que o 44 
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candidato, ao fazer opção pelo curso no vestibular, muitas vezes desconhece o curso. Informa sobre o apoio 1 

psicopedagógico que o SAE dá aos alunos; que está se revendo a semana da calourada; e menciona o apoio a 2 

ser dado aos estudantes que atuam como PAD e PED, para os quais serão oferecidos vários workshops. 3 

Considera importante que as unidades discutam com seus estudantes sobre a realidade da prática profissional. 4 

O prof. José Alves esclarece à profa. Filomena Sândalo, da Fonoaudiologia, os itens da proposta relacionados à 5 

implementação das olimpíadas, informando os parâmetros e critérios serão definidos pelos cursos que fizerem a 6 

opção por essa modalidade. A profa. Márcia Mendonça, Coordenadora Acadêmica, comenta, como 7 

coordenadora do PIBID do curso de Letras, da experiência de ter trazido alunos para a Unicamp e do 8 

considerável conjunto de bolsistas PIBID na Unicamp. A profa. Eliana Amaral sugere ao grupo do PIBID que 9 

as sugestões sejam levadas em reunião. Após algumas falas sobre inclusão racial, a profa. Eliana Amaral 10 

lembra que existe um GT discutindo a diversidade. O prof. José Alves coloca a ata em discussão para 11 

aprovação e a profa. Paula Fernandes, da FEF, solicita a correção na página 1 linhas 33 e 35, da palavra 12 

“deficiente” para “pessoas com deficiência”.  A ata é aprovada com quatro abstenções. Segue para o item 2.1 13 

Apresentação do Sr. Luiz Carlos Lopes, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da 14 

Pessoa com Deficiência. O Sr. Luiz Carlos inicia sua fala informando que irá apresentar argumentos a favor 15 

da introdução de cotas também para pessoas com deficiências. Informa sobre o crescimento considerável de 16 

estudantes com deficiência no Ensino Superior no Brasil no período entre 2004 e 2014, um aumento de 17 

518,66%. Apresenta dados do Censo IBGE 2010 sobre os estudantes com deficiência no Brasil, destacando que 18 

uma grande parcela da população deficiente está à margem da educação. Fala sobre a Lei de Cotas para vagas 19 

em empresas com mais de 100 funcionários e informa que só 1/4 das vagas está ocupado. Observa que os 20 

deficientes não estão só fora da escola, mas também fora do segmento do mercado formal de trabalho. O 21 

argumento dos empregadores é que não há qualificação desse segmento. Fala do gargalo entre o Ensino 22 

Fundamental e o Ensino Médio, comparando dados de 2014 a 2017, observando a queda brusca do número dos 23 

que finalizam o ensino fundamental em relação aos que chegam ao Ensino Médio e comenta que o segundo 24 

gargalo acontece do Ensino Médio para o Ensino Superior. Em seguida, apresenta dados que mostram que a 25 

educação inclusiva está com 82% dos matriculados em classes regulares no ensino médio e fundamental. 26 

Observa que nas escolas do país há 58% de banheiros adaptados e considera que a falta de acessibilidade 27 

mínima faz com que o aluno não se candidate a uma vaga na escola. Fala sobre a Lei Federal 12.711 que trata 28 

de cotas no Ensino Superior Federal, informando que recentemente foi incluída na lei também cotas para 29 

pessoas com deficiência. Apresenta a proposta de cotas da Unicamp para 2019 e propõe incluir os deficientes. 30 

A profa. Maria Filomena, da Fonoaudiologia, relata as dificuldades enfrentadas por sua filha, portadora de 31 

necessidades especiais ao longo da escolarização. Defende que as pessoas com deficiência recebam bonificação 32 

maior, uma vez que passam por dificuldades que outros não enfrentam. Comenta que sua filha não fez o 33 

vestibular Unicamp por não se considerar capacitada. A profa. Fernanda da FOP faz considerações sobre 34 

vagas para pessoas com deficiência e sobre a importância de se fazer parcerias juntos as escolas e Secretarias 35 

de Educação. Finaliza mencionando que há problemas de acessibilidade na FOP. O Sr. Luiz Carlos comenta 36 

que a USP só começou investir em adaptação da infraestrutura física para ampliar acessibilidade quando o 37 

ministério público entrou com uma ação, tendo contado com um empréstimo do BID para isso. Aponta que, por 38 

outro lado, embora a USP conte hoje com um alto grau de acessibilidade, há poucas pessoas com deficiência 39 

estudando na USP. O prof. José Alves pergunta se essa discussão está sendo feita com outras universidades e 40 

se no momento de crise atual, é possível contar com algum tipo de incentivo ou investimento da Secretaria dos 41 

Direitos de Pessoas com Deficiência para aumentar a acessibilidade dos campi. O Sr. Luiz Carlos esclarece 42 

que nesse momento, como a Unicamp está discutindo inclusão, a conversa está acontecendo apenas com a 43 

Unicamp e acredita que se a Unicamp encaminhar esse debate e mostrar interesse em avançar, terá armas para 44 
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conversar com a USP e UNESP. Sobre os recursos, responde que a secretaria em si não tem disponibilidade, 1 

mas poderá articular demandas da Unicamp junto ao governo de estado. O prof. Luiz Carlos finaliza sua 2 

participação mencionando os direitos dos deficientes presentes na constituição. O prof. José Alves agradece a 3 

fala e a presença do Secretário Adjunto e informa que fará sugestões sobre a questão no documento do GT 4 

Acesso 2019. Agradece a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, 5 

lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à 6 

apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 19 de outubro de 2017.  7 


