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ATA DA 272ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO 1 

PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. 2 

Data: 28/09/2017. Início: 10h10min. Término: 12h00min. Local: Sala do Consu. Presidente: José Alves de 3 

Freitas Neto, Coordenador Executivo. Representantes da Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana 4 

Maria Fonseca de Almeida, Coordenadora Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza Mendonça, Coordenadora 5 

Acadêmica, Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador de 6 

Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis, 7 

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

prof. Ariovaldo José da Silva), Engenharia Agrícola; Daniela Palma, Letras; Edinêis de Brito Guirardello, 9 

Enfermagem; Elaine Cristina Catapani Poletti, Faculdade de Tecnologia; Fábio Papes, Ciências Biológicas; 10 

Fanny Béron, Engenharia Física; Frederico Almeida, Ciências Sociais; Gregory Bregion Daniel, Engenharia de 11 

Controle e Automação; Hermilson Garcia do Nascimento, Música; Iara Lis Franco Schiavinatto, Representante 12 

da Reitoria; Islene Calciolari Garcia, Ciência da Computação; Mariângela Ribeiro Resende, Medicina; João 13 

Batista Florindo, Matemática Aplicada; Julio Cezar Pastre, Química; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; 14 

Leandro Tiago Manera, Engenharia Elétrica; Lucas Francisco Wanner, Engenharia de Computação; Noel dos 15 

Santos Carvalho, Midialogia; Paula Teixeira Fernandes, Educação Física; Rafael Soeiro Suppino, Engenharia 16 

Química; Rui Luis Rodrigues, História; Samara Flamini Kiihl, Estatística; Silvia Helena Furegatti, Artes 17 

Visuais; Tania Seneme do Canto, Ciências da Terra e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Justificaram a 18 

ausência os Professores: Rosley Anholon (Engenharia Mecânica): acompanhando alunos da Mecânica em 19 

visita empresarial; Daniela Birman (Estudos Literários): em outra reunião de trabalho; Fernanda Klein 20 

Marcondes (Odontologia): ministrando palestra em evento científico em Diamantina-MG; Paulo Sérgio Saran 21 

(Cotil): em outro compromisso acadêmico; Elinton Adami Chaim (Representante da Reitoria): participando de 22 

banca de tese em Curitiba-PR; Ricardo Miranda Martins, Matemática e Sheila Elias de Oliveira, Linguística. 23 

Novos Membros: Hermilson Garcia do Nascimento (Música), tendo o prof. Paulo José de Siqueira Tiné como 24 

suplente. Foram disponibilizados durante a reunião os seguintes arquivos em formato digital: Pauta da reunião 25 

de 28.09.2017 e Ata da Reunião de 31.08.2017. O prof. José Alves, Coordenador Executivo, inicia a reunião 26 

apresentando as justificativas de ausência e os novos membros. Coloca em votação a Ata da Reunião de 27 

31.08.2017. Não havendo manifestações, a ata é aprovada com quatro abstenções. Segue para o item de 28 

Expediente 2.1 Acompanhamento das discussões sobre o GT Acesso 2019. Relembra a apresentação do 29 

documento do GT feita na última reunião da Câmara e informa que já foi em várias unidades fazer 30 

esclarecimentos. Lembra que a votação da proposta na Câmara será no dia 09/11 e que o documento será 31 

apresentado em forma de Resolução. Abre o expediente aos membros. A profa. Paula Fernandes, da FEF, 32 

comenta que a proposta na unidade foi bastante elogiada, mas faltou tratar a questão de pessoas com 33 

deficiências. O prof. José Alves informa que o Secretário Adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos da 34 

Pessoa com Deficiência participará da próxima reunião da Câmara e apresentará informações do percentual de 35 

pessoas com deficiência do Estado de São Paulo. Informa que esse tema também foi tratado na última visita à 36 

Faculdade de Educação. Com a palavra, o prof. Noel, da Midialogia, pede esclarecimentos sobre as vagas do 37 

PROFIS e SISU. O prof. José Alves esclarece que não há mudanças no Profis, ou seja, é a coordenação do 38 

Profis quem faz a consulta aos cursos. Esclarece as frações do SiSu e considera como exemplo o curso de 39 

Arquitetura. Informa que há sugestões de unidades para não adesão ao SISU, mas sim a utilização de um edital 40 

de vagas com as notas do Enem, para que o estudante continue a concorrer através do SISU. O prof. Rafael 41 

Maia, Coordenador de Pesquisa, completa informando que foi proposto a utilização da nota do Enem, mas sem 42 

o mecanismo do SISU concorrendo às vagas da Unicamp. A profa. Laura, da Farmácia, agradece ao prof. José 43 

Alves a apresentação feita na Farmácia; fala que seu curso está de acordo com o documento do GT e pergunta 44 
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se há necessidade de formalizar o acordo. O prof. José Alves orienta a formalizar o de acordo. A profa. 1 

Samara, da Estatística, questiona a não ampla concorrência no SISU, uma vez que possibilitaria a ampliação de 2 

candidatos em outros locais. A profa. Ana Almeida, Coordenadora Acadêmica, faz considerações sobre a 3 

experiência da USP quanto ao aumento de vagas no SISU, e foi constatado que não aconteceu a nacionalização 4 

dos inscritos. Informa que há dados dos inscritos no nosso vestibular, por região, e foi verificado que os locais 5 

estabelecidos estão cobrindo bem. A profa. Samara diz que a proposta é colocar 30% no SISU. Com a palavra, 6 

o prof. Fábio Papes, da Biologia, fala que a proposta na Biologia foi muito bem recebida, mas alguns 7 

questionamentos foram feitos: como fica a NMO no contexto das cotas. O prof. Rafael Maia faz 8 

esclarecimentos sobre a NMO dizendo que ela é só um critério de ordenação e o prof. José Alves completa 9 

reforçando que a NMO continuará a existir e que esta nota existe para escolher a carreira. O prof. Fábio Papes 10 

informa que a resistência não foi com relação às cotas, mas com relação ao número de vagas, citando o 11 

vestibular indígena. O prof. José Alves esclarece que a vaga indígena será subtraída da segunda chamada. 12 

Também comenta que esse será o procedimento para os estudantes que são premiados em olimpíadas científicas 13 

que, em geral, tem excelente desempenho em outras áreas. O prof. Fábio também faz comentários da proposta 14 

de cotas de que não está diretamente ligada à abrangência territorial do vestibular. O prof. Lucas, do Instituto 15 

de Computação, fala que a proposta foi bem aceita na congregação e solicita esclarecimentos sobre o algoritmo 16 

de preenchimento das vagas, especialmente de candidatos que eventualmente se enquadrem em diversas 17 

categorias como PPI, EP e SISU. O prof. Rafael Maia faz esclarecimentos quanto à opção dos candidatos que 18 

se declaram como EP e PPI e via SISU, informando que concorrerão dentro das vagas específicas.  O prof. 19 

Lucas destaca a ampla concorrência via SISU, na qual o IC considera interessante bem como o edital das 20 

olimpíadas, mas com a preocupação das notas destes candidatos para classificação. Finaliza dizendo que a 21 

maior preocupação na comunidade do IC é a concorrência nas múltiplas fases do vestibular, em como alocar 22 

vagas para as categorias de cotas e como será tratada a concorrência das categorias de cotas na segunda fase. O 23 

prof. José Alves esclarece que os mesmos critérios do vestibular serão aplicados para o grupo das cotas. O prof. 24 

Frederico, das Ciências Sociais, informa que o documento do GT foi discutido no IFCH e receberam 25 

estudantes da frente pró-cotas que apresentaram uma crítica à proposta. Sua dúvida é em relação à opção e em 26 

relação à proposta 3 que virou proposta 4.  O prof. José Alves inicia esclarecendo que o GT discutiu quatro 27 

propostas e explica as diferenças entre a proposta 3 e a proposta 4. O prof. Rafael também completa as 28 

informações sobre as propostas. O prof. Noel questiona como se comprova PPI e o prof. José Alves explica que 29 

haverá práticas de acompanhamento e supervisão. Cita que houve dois casos de denúncias no PAAIS, de pretos 30 

e pardos, e que foram averiguados. O prof. Julio Pastre, da Química, comenta da dúvida que surgiu no IQ 31 

quanto a opção ou não das cotas pelo candidato. O prof. José Alves esclarece que a opção por cotas não será 32 

imposta, mas será para os que se declararem pelo sistema de cotas. Segue para o item de Expediente Avaliação 33 

do Vestibular 2018 informando que houve um recorde de inscritos, 14% maior que o ano anterior e que o 34 

percentual de inscritos de escola pública foi de 30,7%. Observa que dentre os 10 mil candidatos inscritos a mais 35 

são, em parte, das isenções concedidas, observando que 93,3% dos candidatos que obtiveram a isenção da taxa 36 

efetivaram a inscrição. Parte dos candidatos é de Belo Horizonte e Fortaleza aproximadamente 3700 inscritos 37 

nessas duas capitais. O prof. Kleber Pirota apresenta dados dos candidatos que não efetivaram a inscrição, ou 38 

seja, que não pagaram a inscrição: das 96.594 inscrições totais, 34.401 são de escolas públicas e 62.193 são de 39 

escola particular. Há aproximadamente 21 mil inscrições não pagas e dessas 14.868 são de escolas públicas e 40 

6.016 de escolas particulares. O prof. José Alves fala de um próximo desafio que seria uma taxa de inscrição 41 

diferenciada para os estudantes de escola pública. A profa. Tânia Seneme, do curso de Geociências, faz 42 

observação sobre o período de pagamento da taxa de inscrição no vestibular. O prof. José Alves esclarece o 43 

acordo entre as três universidades paulistas com relação às datas de inscrições. O prof. Kleber informa sobre os 44 
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candidatos deficientes: 359 candidatos solicitaram atendimento; dos 359, 188 se declararam deficientes e 171 1 

não se declaram deficientes, mas solicitaram atendimento especial. O prof. José Alves fala sobre as visitas que 2 

ele ou o prof. Rafael fizeram nas unidades da Unicamp, totalizando 16 até o momento, levando esclarecimentos 3 

sobre o documento do GT Ingresso 2019. Segue o item Prova do Vestibular 2019. A profa. Márcia 4 

Mendonça, Coordenadora Acadêmica, fala que até o momento não há um entendimento de que é necessário 5 

para as novas formas de acesso que se tenha completamente novas provas. Mas que há necessidade de ter um 6 

conjunto de pessoas pensando a prova em um novo contexto. Informa que para o próximo ano não há nenhuma 7 

mudança no sentido de organização das provas como o número de questões, divisão em fases, distribuição das 8 

questões interdisciplinares. Finaliza que o que se faz no momento é uma reflexão sobre as novas formas de 9 

acesso. Lembra que o vestibular Unicamp é referência de ensino e avaliação. Faz considerações sobre o 10 

vestibular indígena, considerando quais serão as modalidades de avaliação desses candidatos. A profa. Ana 11 

Almeida reforça a fala da profa. Márcia no entendimento e chamada à prudência na articulação vestibular com 12 

as provas do Enem com o SISU. Lembra que a concepção do Enem saiu em grande parte do vestibular da 13 

Unicamp. A profa. Márcia completa dizendo que importantes ações serão ampliadas e aperfeiçoadas como o 14 

encontro com professores, considerando que tal encontro é um termômetro importante para a equipe de 15 

formulação das provas no sentido do alcance, da pertinência e da validade dos instrumentos. O prof. Rafael, 16 

ainda sobre as provas, comenta a respeito do desempenho dos candidatos em cada área dos cursos e que cada 17 

uma das provas é construída para avaliar os conhecimentos de todos os alunos em todos os cursos e que por isso 18 

há variação entre questões fáceis e difíceis. Observa que foram olhadas a distribuição das notas do vestibular 19 

anterior comparando as diferentes áreas e feita uma análise separando as áreas de Artes, Humanas, Ciências 20 

Exatas, Engenharias e Ciências Biológicas sem o curso de Medicina e sem a Engenharia. Informa que nesse 21 

contexto os candidatos à área de exatas vão melhor que os candidatos das humanas e há provas em que as 22 

humanas vão melhor que as exatas, com desempenho muito parecido entre as outras áreas. Na engenharia e na 23 

medicina a mediana é maior. O prof. José Alves fala do desenho de estudantes que a universidade quer e o 24 

trabalho feito para chegar a esse desenho. Comenta de criar, dentro das bancas, uma coordenação 25 

interdisciplinar por áreas, que permitirá estabelecer dinâmicas e trabalhos para um novo desenho de prova. A 26 

profa. Iara Schiavinatto, Representante da Reitoria, fala que a prova do vestibular tem uma característica 27 

muito específica e a considera um trabalho acadêmico dentro da universidade. Considera expandir a 28 

interdisciplinaridade e manifesta concordância com coordenadorias interdisciplinares para orientação e 29 

supervisão sobre habilidades e competências fundamentais para elaboração das provas. A profa. Maria Inês, 30 

representante da Reitoria, acredita que em 2019, o Vestibular da Unicamp terá que passar por um ensino médio 31 

diferente, com os componentes curriculares comuns a todos, que passarão a representar 60% da carga horária. 32 

Considera que essa mudança trará enorme impacto no modo de pensar os conhecimentos escolares nas provas. 33 

Considera a questão interdisciplinar bastante importante, mas em longo prazo haverá alunos com perfis bastante 34 

diferentes, o que será algo que trará desafios à prova da Unicamp. A profa. Laura Nascimento, da Farmácia, 35 

fala que a preocupação da congregação é com relação à manutenção do novo perfil de alunos que virá em 36 

termos financeiros. O prof. José Alves esclarece que o SAE está com uma nova proposta orçamentária e que 37 

pelas conversas preliminares haverá um reforço orçamentário no SAE, deslocado de outro lugar, dentro da 38 

própria PRG. Informa que quando os dados são cruzados se verifica que os alunos não terão perfil muito 39 

distinto do que tem hoje. Esclarece que o vestibular não está criando novas vagas, mas realocando as vagas já 40 

existentes. A profa. Ana Almeida coloca que há várias iniciativas sendo pensadas e amadurecidas com relação 41 

ao desenvolvimento acadêmico. O prof. José Alves informa que os relatórios de provas de anos anteriores estão 42 

online. Agradece a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e 43 
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digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à 1 

apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 28 de setembro de 2017.  2 


