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ATA DA 270ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO 1 
PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 2 
22/06/2017. Início: 10h15min. Término: 12h00min. Local: Sala do Consu. Presidente: José Alves Freitas Neto, 3 
Coordenador Executivo. Representantes da Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de 4 
Almeida, Coordenadora Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza Mendonça, Coordenadora Acadêmica; Kleber 5 
Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das 6 
Unidades, Instituições e/ou Entidades: Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis, Pedagogia; André Ricardo Fioravanti, 7 
Engenharia de Controle e Automação; Angela Salvucci, Colégio Técnico de Campinas; Carlos Eduardo Marmorato, 8 
Engenharia Civil; Daniela Birman, Estudos Literários; Eduardo Alves do Valle Junior, Engenharia de Computação; 9 
Mauro Menzori (em substituição à profa. Elaine Cristina Catapani Poletti), Faculdade de Tecnologia; Elinton Adami 10 
Chaim, Representante da Reitoria; Fábio Luiz Usberti, Ciência da Computação; Gabriela Guarnieri de Campos 11 
Tebet, Licenciaturas; Paulo Velho (em substituição à profa. Joana Fróes Bragança de Bastos), Medicina;  João 12 
Batista Florindo, Matemática Aplicada; Julio Cezar Pastre, Química; Priscila Gava Mazzola (em substituição à 13 
profa. Laura de Oliveira Nascimento), Farmácia; Leandro Tiago Manera, Engenharia Elétrica; Maria Filomena 14 
Spatti Sândalo, Fonoaudiologia; Marisa Martins Lambert, Dança; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências 15 
Econômicas; Noel dos Santos Carvalho, Midialogia; Ricardo Miranda Martins (em substituição ao prof. Olivaine 16 
Santana de Queiroz), Matemática; Paula Teixeira Fernandes, Educação Física; Paulo Clóvis Dainese Júnior, 17 
Engenharia Física; Paulo José de Siqueira Tiné, Música; Rafael Augustus Urano C. Franjndlich, Arquitetura e 18 
Urbanismo; Rafael Augustus de Oliveira, Engenharia Agrícola;  Rafael Soeiro Suppino e Maria Alvina Krähenbühl, 19 
Engenharia Química; Rickson Coelho Mesquita, Física; Samara Flamini Kiihl, Estatística; Sheila Elias de Oliveira, 20 
Linguística; Sylvia Helena Furegatti, Artes Visuais; Tania Seneme do Canto, Ciências da Terra e Wanderley 21 
Martins, Artes Cênicas. Convidada: Juliana Sangion, Comunicação Social da Comvest. Justificaram a ausência os 22 
Professores: Paulo Sérgio Saran (Cotil): participação em evento do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, 23 
em Brasília-DF; Rui Luis Rodrigues (História): participação em banca de concurso; Claudio Coy (Medicina): em 24 
outro compromisso previamente agendado; Edinêis de Brito Guirardello (Enfermagem): em atividade prática com 25 
alunos da graduação; Elaine Cristina Catapani Poletti (Faculdade de Tecnologia): em banca avaliadora; Marcos 26 
Akira D´Ávila (Engenharia Mecânica): em banca de mestrado; Daniela Palma (Letras): em reunião na coordenação 27 
do curso de Letras; Fábio Papes (Biologia): problemas de saúde na família; Maria Inês Freitas Petrucci dos Santos 28 
Rosa (Representante da Reitoria): em reunião na Editora da Unicamp; Iara Lis Franco Schiavinatto (Representante 29 
da Reitoria): em reunião na Editora da Unicamp e Fernanda Klein Marcondes (Odontologia): participando da III 30 
International Conference on Higher Education Advances, em Valencia, na Espanha. Novos Membros: Iara Lis 31 
Franco Schiavinatto (Representante da Reitoria); Maria Inês Freitas Petrucci dos Santos Rosa (Representante da 32 
Reitoria). Convidada: Juliana Sangion da Comunicação Social da Comvest. Foram disponibilizados durante a 33 
reunião os seguintes arquivos em formato digital: Pauta da reunião de 22.06.2017, Ata da Reunião de 01.06.2017 e 34 
Regimento Interno da Câmara Deliberativa. O prof. José Alves, Coordenador Executivo, inicia a reunião 35 
apresentando a profa. Márcia Mendonça, do IEL, que assume a Coordenação Acadêmica da Comvest. A profa. 36 
Márcia Mendonça cumprimenta a todos desejando um bom trabalho. O prof. José Alves informa que a profa. 37 
Márcia já participou de bancas de correção em vestibulares anteriores e é especialista em textos e linguagem e 38 
ensino, com atuação destacada no departamento de Linguística Aplicada.  Apresenta as justificativas de ausência e 39 
os novos membros.  Segue para a Ordem do Dia, item de Pauta 2.1 Regimento Interno da Câmara Deliberativa. 40 
Propõe que o processo de votação, que consta do Artigo 29 do Regimento Interno da Câmara Deliberativa, seja 41 
alterado de votação ativa para simbólica e ativa, tal como consta do Regimento da CCG. O item 2.1 é aprovado com 42 
32 votos favoráveis e 02 abstenções. Coloca o item 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 01.06.2017 em votação. 43 
Não havendo manifestação, a ata é aprovada com 09 abstenções. Segue para o Expediente, item 3.1 Discussão sobre 44 
o acesso à universidade: Cotas, PAAIS, ProFIS e SISu. Comenta que o prof. Paulo Velho havia solicitado manter 45 
essa reunião para subsidiar o GT Ingresso. Considera importante a Câmara levar para o GT Ingresso uma avaliação 46 
do conjunto das experiências vivenciadas nas coordenadorias de graduação, (sobretudo com as mudanças do PAAIS 47 
nos últimos 2 anos); a experiência com o ProFIS, expectativas quanto a uma possível adesão ao SISu e as principais 48 
dificuldades em relação às cotas étnico-raciais. Propõe que as discussões sejam feitas bloco a bloco. A profa. Maria 49 
Alvina, da Engenharia Química, faz considerações sobre alunos da Engenharia Química que estão no PAA com 50 
bastante dificuldade. Informa que neste semestre recebeu 33 alunos para o PAA que, em sua maioria, são 51 
ingressantes de quando aumentou a pontuação do PAAIS, e que estes têm muita dificuldade em acompanhar as 52 
disciplinas de matemática e química. Comenta sobre os alunos do PROFis que irão mudar de curso e que o maior 53 
problema são os que não conseguem acompanhar o curso.  A profa. Samara Flamini, da Estatística, informa que na 54 
Estatística há o mesmo problema dos alunos da Engenharia Química, só que ampliado. Coloca que há 40 alunos no 55 
PAA, considerando que a pontuação excessiva no PAAIS dá falsa esperança aos alunos que não têm aptidão 56 
matemática. Finaliza considerando o PAA desfavorável pelo Departamento de Estatística. O prof. Ariovaldo da 57 
Silva, suplente da Engenharia Agrícola, informa que a maior parte do seu corpo discente, é de escolas técnicas, 58 
ingressantes pelo PAAIS. Comenta uma iniciativa do curso em auxiliar alunos do PAAIS com dificuldades em 59 
acompanhar as aulas. Cita outro aluno que fez opção pelo PAAIS, mas que não pôde se matricular por ter feito o 60 
EJA semipresencial. Faz considerações favoráveis aos alunos ingressantes pelo PAAIS e menciona que não há 61 
diferença acadêmica. Com relação ao SISu e ao PROFis, prefere aguardar um posicionamento da Engenharia 62 
Agrícola. A profa. Ana Elisa, da Pedagogia, propõe, nas discussões, desvincular o princípio de cotas étnico-raciais 63 
das deficiências da escola pública. Informa que na Faculdade de Educação há pouquíssimos PAA; que há 40% de 64 
ingressante do PAAIS na Pedagogia diurno e 60% na Pedagogia noturno; que os  PPIs estão em torno de 15 a 20% 65 
no integral e 25 a 35% no noturno; que a FE endossa o percentual de cotas proposto pelo GT; que estão abertos à 66 
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discussão para disponibilizar vagas através do SiSu e que há uma discussão sobre o PROFIS com relação às vagas 1 
não preenchidas. O prof. Noel Carvalho, da Midialogia, considera que os alunos que ingressam pelo PAAIS têm 2 
uma relação mais madura com a universidade. Entende que a dificuldade do aluno com a matemática é geral no 3 
ensino médio e que não ocorre somente na rede pública. O prof. Ricardo Miranda, da Matemática, considera que o 4 
IMECC foi o primeiro instituto com curso noturno e é o curso que mais oferece vagas via PROFis; que o instituto 5 
está preocupado com a qualidade do ensino de matemática; que tanto o PAAIS quanto o PROFis  causaram pouco 6 
impacto no curso; sobre as cotas, o Departamento de Matemática prefere aguardar o relatório do GT; mencionou 7 
também que são favoráveis ao SISu. O prof. Carlos Marmorato, da Engenharia Civil, propõe uma reflexão a 8 
respeito da qualidade dos ensinos fundamental e médio, ponderando que o quadro é complexo e não começa na 9 
universidade. Fala sobre o impacto da pontuação do vestibular nos últimos dois anos e acredita que um dos desafios 10 
do GT será balizar essa pontuação. Enfatiza que a política de inclusão só será eficiente se estiver no tripé acesso, 11 
permanência e desenvolvimento acadêmico. O prof. Fábio Usberti, do Instituto de Computação, relata o impacto do 12 
PAAIS no curso de Ciências da Computação e questiona se o objetivo real do programa está sendo atingido. 13 
Considera que o sistema de bonificação causa distorção no sistema de ingresso. Apresenta, em números, os alunos 14 
do IC que ingressaram pelo PAAIS, mostrando que a maioria é oriunda de colégios técnicos, com mais de 50% do 15 
Cotuca e Cotil, escolas com alta qualidade de ensino. Enfatiza que a preocupação é com a distorção do PAAIS por 16 
não estar de fato atingindo os alunos de escola pública que não têm acesso ao ensino de qualidade. A profa. Sheila 17 
Oliveira, da Linguística, resume as respostas encaminhadas pelos cursos de Linguística, Letras e Estudos Literários, 18 
considerando: há uma quantidade alta de PAAIS nos cursos do IEL, os coordenadores não veem diferenças no 19 
desempenho entre eles e os não PAAIS e não há impacto de evasão. Informa que há uma heterogeneidade de 20 
formação dos alunos. Na análise da quantidade de PPIs foi verificado que o PAAIS não produziu a inclusão 21 
desejada e que há necessidade de considerar o ensino fundamental no PAAIS. O prof. Paulo Tiné, da Música, trata 22 
da questão da inclusão versus a excelência, considerando a qualidade de ensino na Universidade.  Sobre o curso de 23 
Música, coloca que nos últimos anos o trabalho foi em pela excelência e exemplifica com a mudança nas provas de 24 
Habilidades Específicas; e a inserção da etapa digital. Observa que os professores no IA não sabem identificar quem 25 
são os alunos PAAIS e que o importante são as Habilidades específicas, com isso, considera que um peso maior nas 26 
Habilidades Específicas é o que ajudará ter a excelência no corpo discente. O prof. Rickson Mesquita, da Física, 27 
considera que o PAAIS deva estar acompanhado de uma política de permanência. Fala da necessidade de considerar 28 
a diversidade nos cursos. Considera relevante a entrada da Unicamp no SISu. Reforça, sobre o PAAIS, que a 29 
autonomia de cada curso deva ser respeitada uma vez que cada curso tem necessidades diferentes. O prof. José 30 
Alves informa que este ano o vestibular voltará a aplicar provas em mais duas capitais: Fortaleza e Belo Horizonte. 31 
Sobre o SISu, compartilha a mesma opinião do prof. Rickson com relação à abrangência, mas informa que, em 32 
conversa recente com a FUVEST, verificou que a USP, em seu terceiro ano de SISu, não trouxe o seu aluno de 33 
longe. A profa. Marisa Lambert, da Dança, tem a impressão que o Sisu não dialoga com as provas de Habilidades 34 
Específicas. O prof. José Alves confirma que realmente não dialogam e que será necessário pensar nesse caso. O 35 
prof. Rafael Urano, da Arquitetura e Urbanismo, fala que sua unidade não discrimina os alunos que são do PAAIS, 36 
mas constatou que em 2017 houve mais de 50% de alunos do PAAIS e foi percebido que esses alunos conseguem 37 
acompanhar o curso sem grandes dificuldades. Informa que a comissão foi favorável às cotas e que o Sisu não foi 38 
discutido. A profa. Milena Fernandes, do Instituto de Economia, completa a fala do prof. Rafael Urano dizendo 39 
que se trata de alunos diferentes e não melhores ou piores. Coloca que no IE os alunos do PAAIS têm algumas 40 
dificuldades técnicas, mas apresentam outros atributos que compensam, pois estão interessados em aprender. A sua 41 
grande questão é a política de permanência. Em relação ao PAAIS, a profa. Paula Fernandes, da Faculdade de 42 
Educação Física, pontua algumas questões importantes: é preciso considerar todo o trabalho feito pelo GT, devendo 43 
ser estudada uma bonificação diferenciada através do PAAIS, por conta da diversidade dos cursos, e a outra questão 44 
é ter claro quem a Unicamp realmente deseja incluir, para então tratar da política de permanência. Também 45 
considera a necessidade de incluir a renda como critério do PAAIS, além dos ensinos fundamental I e II. Ressalta 46 
que o PROFIS é um sistema de inclusão extremante importante na Unicamp. Também em relação ao PAAIS, o prof. 47 
Eduardo do Valle, da FEEC, informa que não houve nenhuma perda de qualidade de seus alunos, mas percebe que 48 
grande parte deles é do Cotuca. Sobre as cotas, informa que não há unanimidade na FEEC, mas de forma geral a 49 
proposta foi bem recebida. Sobre o SISu, acredita que a FEEC é a unidade que mais recebe alunos de outros estados, 50 
acreditando que eles estão entre os melhores e constatam que permanecem na pós-graduação. Com relação à 51 
qualidade de ensino, não percebeu de forma alguma que os alunos pioraram ao longo do tempo, mesmo que as notas 52 
tenham caído e que os alunos repitam mais. Em relação ao PAAIS e PROFIS, o prof. Paulo Velho, da Medicina, 53 
constatou que o desempenho desses alunos é discretamente menor em relação ao CR, mas irão avaliar por média e 54 
disciplina; menciona que em 2017 aumentou a inserção dos PPIs na Medicina e informa que não há evasão no curso; 55 
informa que 70% dos alunos que ingressam pelo PAAIS, são de colégios técnicos, sendo a maioria do Centro Paula 56 
Souza; sobre os alunos PROFIS que ingressaram na Medicina a partir de 2013, estes têm uma média discretamente 57 
menor que a dos demais. Consideram o SISu desnecessário para cursos de alta demanda. Sobre as cotas, ressalta a 58 
fala da profa. Paula, da FEF, no sentido de ter claro quem a Unicamp deseja incluir; sobre os PPIs, considera que o 59 
curso deva representar a população e finaliza dizendo que o desafio é maior em relação aos indígenas. A profa. 60 
Maria Filomena, da Fonoaudiologia, acredita que seja interessante sempre olhar o CR dos alunos PAAIS com mais 61 
cuidado, que o Instituto fez nos últimos dois anos. Informa que estão com 50% de alunos PAAIS e constataram que 62 
o CR dos alunos PAAIS é maior que os não PAAIS. Informa que o curso de Fonoaudiologia tem uma impressão 63 
positiva do PROFIS. A profa. Tânia Seneme informa que o PAAIS, nas Geociências, conseguiu inserir alunos de 64 
escola pública; que há um alto número de alunos PAAIS nos cursos de Geologia e Geografia; que tiveram 20% de 65 
PPIs em 2017 nos cursos de Geografia diurno e noturno e 40% no curso de Geologia, destacando que muitos alunos 66 
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PPIs abriram mão da bonificação; o IG considera interessante o SISu; sobre as cotas, coloca que a universidade já 1 
assumiu a representação dos 50% e a questão agora é um pouco além. A profa. Gabriela Tebet, dos cursos de 2 
Licenciatura Integrada em Química e Física, comenta sobre a aprovação do princípio de cotas e considera necessário 3 
fazer com que esse aluno acompanhe o curso. Observa que discutir as políticas de cotas também obrigada a 4 
Universidade pensar a qualidade dos cursos que são ministrados. São a favor do SiSu e tem avaliação positiva do 5 
PROFIS. O prof. José Alves agradece a presença de todos, observando que a diversidade dos cursos por área com 6 
suas diferentes necessidades serão consideradas. Diante dos desafios apresentados, também há os desafios de como 7 
será a prova. Considera que o desafio da permanência e o desafio de desenvolvimento acadêmico ficou claro. 8 
Informa que entrou no ar, no site da Comvest, no link inclusão, uma nova aba sobre cotas com repositórios. Informa 9 
que no dia de ontem saiu a lista dos membros que compõe o GT Ingresso. Finaliza com o registro da profa. 10 
Fernanda Klein, da FOP, que não pôde estar presente: “...Com relação às questões enviadas, solicito por favor 11 
informar que a experiência do curso de graduação em Odontologia com alunos ingressantes pelo PAAIS é positiva. 12 
Os alunos apresentam bom desempenho e alguns se classificaram nos últimos anos, entre os 30 melhores, em turmas 13 
com 80 alunos, em média. Entre 2015 e 2017 houve aumento dos alunos PAAIS em nosso curso, acompanhado de 14 
aumento nos pedidos de bolsa de auxílio social e kits de instrumentais. A nossa sugestão é discutir a capacidade da 15 
UNICAMP em atender às demandas sociais dos alunos ingressantes pelo PAAIS ou outras formas de inclusão 16 
social. E, como pontuei na última reunião, independentemente da forma de ingresso dos alunos, temos percebido 17 
falta de base para o ensino universitário em número crescente de alunos. Reforço que isto não tem relação com o 18 
PAAIS. Como professora do primeiro ano, verifiquei que as dificuldades dos alunos estão relacionadas a falta de 19 
domínio de conteúdos do ensino fundamental e médio, independentemente da forma de ingresso no vestibular. E 20 
neste sentido, os professores da FOP estão preocupados pois entendemos que podemos ter políticas de apoio aos  21 
estudantes, mas dentro de alguns limites. Não nos sentimos capacitados e não acreditamos que na Universidade, 22 
deve-se ensinar o estudante a ler, interpretar textos ou fazer operações matemáticas básicas.”  Encerrada a reunião, 23 
eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta 24 
dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 22 de 25 
junho de 2017.  26 


