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ATA DA 271ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE 1 

PARA OS VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 31/08/2017. Início: 2 

10h10min. Término: 12h00min. Local: Sala do Consu. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Coordenador 3 

Executivo. Representantes da Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, 4 

Coordenadora Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza Mendonça, Coordenadora Acadêmica e Kleber Roberto Pirota, 5 

Coordenador de Logística. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Ana Elisa Spaolonzi 6 

Queiroz Assis, Pedagogia; Angela Salvucci, Colégio Técnico de Campinas; Daniela Birman, Estudos Literários; 7 

Edinêis de Brito Guirardello, Enfermagem; Elaine Cristina Catapani Poletti, Faculdade de Tecnologia; Elinton 8 

Adami Chaim, Representante da Reitoria; Fábio Papes, Ciências Biológicas; Fanny Béron, Engenharia Física; 9 

Fernanda Klein Marcondes, Odontologia; Gregory Bregion Daniel, Engenharia de Controle e Automação; Iara Lis 10 

Franco Schiavinatto, Representante da Reitoria; Islene Calciolari Garcia, Ciência da Computação; Adriana Vitorino 11 

Rossi (em substituição ao prof. Julio Cezar Pastre), Química; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; Leandro 12 

Tiago Manera, Engenharia Elétrica; Lucas Francisco Wanner, Engenharia de Computação; Maria Inês Freitas 13 

Petrucci dos Santos Rosa, Representante da Reitoria; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências Econômicas; Noel 14 

dos Santos Carvalho, Midialogia; Paula Teixeira Fernandes, Educação Física; Rafael Augustus Urano C. 15 

Franjndlich, Arquitetura e Urbanismo; Rafael Soeiro Suppino e Maria Alvina Krähenbühl, Engenharia Química; 16 

Ricardo Miranda Martins, Matemática; Rickson Coelho Mesquita, Física; Rosley Anholon, Engenharia Mecânica; 17 

Rui Luis Rodrigues, História; Samara Flamini Kiihl, Estatística; Sheila Elias de Oliveira, Linguística; Tania 18 

Seneme do Canto, Ciências da Terra e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Convidados: Daniela Gatti, Assessora 19 

da Pró-Reitoria de Graduação e Everardo Magalhães Carneiro, Instituto de Biologia. Justificaram a ausência os 20 

Professores: Rafael Pimentel Maia (Coordenador de Pesquisa): problema de saúde; Gabriela Guarnieri de Campos 21 

Tebet (Licenciaturas): em compromissos acadêmicos; Júlio Cezar Pastre (Química): em defesa de tese; Maria 22 

Filomena Sandalo (Fonoaudiologia): em palestra no Rio de Janeiro; Paulo Tiné (Música): em banca de 23 

qualificação; Marisa Martins Lambert (Dança): em banca de tese e Carlos Marmorato (Engenharia Civil): em aula. 24 

Novos Membros: Lucas Francisco Wanner (Engenharia de Computação), Islene Calciolari Garcia (Ciência da 25 

Computação), Fábio Luiz Usberti; Gregory Bregion Daniel (Engenharia de Controle e Automação), Rosley 26 

Anholon (Engenharia Mecânica), Monique Hulshof (Filosofia), Ricardo Miranda Martins (Matemática), Ariovaldo 27 

José da Silva (Engenharia Agrícola), Fanny Béron (Engenharia Física), Pedro Maciel Guimarães Junior 28 

(Midialogia), tendo o prof. Noel dos Santos Carvalho como suplente. Foram disponibilizados durante a reunião os 29 

seguintes arquivos em formato digital: Pauta da reunião de 31.08.2017, Ata da Reunião de 22.06.2017 e 30 

Apresentação do GT Ingresso 2019. O prof. José Alves, Coordenador Executivo, inicia a reunião apresentando as 31 

justificativas de ausência e os novos membros.  Faz consulta aos membros sobre composição da Subcomissão para 32 

estudos d to Artigo 5º da Resolução do Vestibular. Informa que alguns contatos já foram feitos e que o Dr. 33 

Chaim volta a ser o presidente da Subcomissão; que permanecem na subcomissão a profa. Maria Filomena Spatti 34 

Sândalo (Fonoaudiologia) e o prof. Wanderley Martins (Artes Cênicas) e aceitam o convite os professores Paulo 35 

Eduardo Ferreira Velho (Medicina) e a profa. Sheila Elias de Oliveira (Letras). Todos concordam com a 36 

composição. Coloca em votação a ata da reunião de 22.06.2017. A profa. Paula Fernandes, da Faculdade de 37 

Educação Física, solicita correção no seu nome, na linha 17. Não havendo mais manifestações, a ata é aprovada 38 

com 14 abstenções. Segue para o item de Expediente que trata da apresentação da proposta de alteração da política 39 

de ingresso produzida pelo GT Ingresso 2019. Agradece a toda a equipe que ajudou a elaborar a proposta para 40 

ingresso ao Vestibular 2019. Agradece a presença do prof. Everardo do Instituto de Biologia e membro do Consu, 41 

que compõe o GT. Informa que fará uma apresentação formal do documento finalizado, que será disponibilizado na 42 

página da Comvest e seguirá para as unidades para debates nos próximos dois meses. Com isso, espera 43 

contribuições das unidades para facilitar o trabalho. Informa que a Câmara votará o documento final em 44 
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09/11/2017. Informa que o documento recomenda modificações nas modalidades de ingresso, com base na 1 

alteração do PAAIS, adesão ao SISU com oferta de 20% das vagas globais, adoção de cotas étnico-raciais, criação 2 

de um vestibular indígena, criação de um edital de competições científicas e acadêmicas em áreas específicas de 3 

conhecimento e expansão do ProFIS. Explica, em linhas gerais, que as 3.340 vagas oferecidas pelo vestibular 4 

ficarão distribuídas da seguinte forma: o vestibular ficará com 80% das vagas e o SISu com 20% das vagas; do total 5 

de vagas, 15% serão reservadas via vestibular para autodeclarados pretos e pardos;  10% serão reservadas via SISU 6 

para candidatos que cursarem todo o Ensino Médio em escola pública (EP); 5% serão reservadas via SISU para 7 

autodeclarados pretos e pardos; e 5% serão reservadas via SISU para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e 8 

que tenham cursado o ensino médio em escola pública (PPI + EP). A somatória das cotas ficará em 25% como 9 

ponto de partida, uma vez que é a meta de inclusão é 37,2% da população do estado de São Paulo. Sobre a 10 

reformulação do PAAIS, explica que continuará a atuar dentro da ampla concorrência e que foi incluída 11 

bonificação para estudante do fundamental II público com 20 pontos e 40 pontos para o estudante que fez o ensino 12 

médio público. Apresenta gráficos mostrando os estudos que embasaram as propostas. Explica também o vestibular 13 

indígena, o edital olímpico e a recomendação da expansão do PROFIS conforme documento oficial que consta na 14 

página da Comvest. Com a palavra, o prof. Everardo, do Instituto de Biologia, parabeniza a atuação exemplar do 15 

Prof. José Alves que permitiu com que todos os membros do GT pudessem participar e, em dois meses, concluir a 16 

proposta. Valoriza a apresentação feita pelo prof. José Alves, inclusive com o power point, que facilitou na 17 

compreensão da proposta pelos membros. Cita que pela manhã parou para assistir, ao vivo, a entrevista do prof. 18 

José Alves falando sobre o vestibular. O prof. José Alves agradece ao prof. Everardo e informa que o GT foi 19 

composto por ele e mais doze pessoas para tratar de um tema apaixonante e ao mesmo tempo polêmico. Agradece 20 

toda a equipe da Comvest que trabalhou no GT, citando a Sra. Ingrid Ribeiro que o secretariou em todo o tempo, a 21 

profa. Ana Maria, Coordenadora Adjunta com contribuições importantes e o prof. Rafael Maia, Coordenador de 22 

Pesquisa, muito demandado com as simulações. Com a palavra, o prof. Rui Rodrigues da História parabeniza o 23 

prof. José Alves e toda a equipe pelo excelente trabalho. Pergunta sobre a progressividade da meta de 25% para 24 

37,2%; questiona se haverá maior democratização dos egressos de escola pública e sobre a limitação do vestibular 25 

indígena para cursos específicos. O prof. José Alves esclarece que o movimento indígena propôs a limitação de 26 

cursos como primeiro experimento, uma iniciativa que partiu da federação de estudantes e professores indígenas do 27 

estado de São Paulo. Sobre a progressividade da meta de inclusão, será feita uma análise ano a ano, passando pela 28 

Câmara Deliberativa. O prof. Rickson Mesquita da Física parabeniza a todos do GT pelo trabalho e pela clareza de 29 

exposição. Considera importante manter a Subcomissão da Câmara que avalia o PAAIS e pergunta, com relação à 30 

política de permanência, como serão tratados os candidatos que ingressarem com nota abaixo da nota mínima em 31 

cada curso. O prof. José Alves considera interessante retomar a subcomissão que avalia o PAAIS e, com relação à 32 

política de permanência, informa que o comprometimento da reitoria é fazer o processo de inclusão acompanhado 33 

do necessário desenvolvimento acadêmico e das políticas de apoio e permanência. Cita que há uma secretaria de 34 

acompanhamento que, junto com a PRG, está encarregada de propor e desenvolver ações nesse sentido. O prof. 35 

Ricardo Miranda, da Matemática, parabeniza o GT e os percentuais apresentados. Elogia a proposta de ingresso 36 

de candidato por meio de olimpíadas. Solicita esclarecimento sobre o SISU, a que não foram atribuídas vagas de 37 

ampla concorrência e se algum curso pode decidir oferecer mais vagas pelo SISU. O prof. José Alves esclarece que 38 

não foi discutida abertura de novas vagas e que 20% foi considerado um percentual bastante elevado. Cita 39 

exemplos de outras universidades que aderiram ao SISU na ampla concorrência e que constataram uma evasão alta 40 

em determinados cursos. A profa. Fernanda Klein da Odontologia parabeniza o grupo pelo relatório apresentado e 41 

diz que ficou satisfeita com os ajustes no PAAIS. Reforça a fala do prof. Rickson sobre a importância de manter a 42 

subcomissão do PAAIS e diz que um resultado está sendo aguardado: o desempenho dos alunos do o PAAIS com a 43 

pontuação na primeira fase. Sugere pensar os dados dos cursos de forma unificada para avaliar a demanda por 44 
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políticas permanência. Finaliza afirmando sua satisfação com a reserva de vaga para alunos vencedores de 1 

olimpíadas, sugerindo ampliar para outros cursos. O prof. José Alves, registra a presença do profa. Daniela Gatti, 2 

que está representando a profa. Eliana Amaral, Com a palavra, a profa. Daniela Gatti parabeniza o esforço e o 3 

trabalho do GT e informa que a PRG está trabalhando no sentido de avaliar não só a questão das bolsas, mas todo o 4 

complexo de necessidades relacionadas à inclusão. A profa. Maria Alvina, da Engenharia Química, parabeniza o 5 

prof. José Alves pelo trabalho, fazendo algumas considerações sobre a nota mínima de opção no curso. Elogia a 6 

iniciativa de vaga para candidatos de olimpíadas e coloca que na Engenharia Química gostariam de elevar a nota 7 

mínima de matemática. Informa que está se aposentando e que está satisfeita com o novo panorama para a 8 

universidade com os projetos que estão sendo apresentados. Coloca-se à disposição para ir às escolas para falar 9 

sobre o vestibular da Unicamp.  O prof. José Alves agradece à profa. Maria Alvina e a parabeniza pela trajetória 10 

brilhante na universidade. Na sequência informa aos membros que as unidades serão consultadas sobre pesos e nota 11 

mínima de opção. A profa. Angela Salvucci do Cotuca compartilha sua preocupação com a nova pontuação para 12 

estudantes egressos de escolas públicas e o prof. José Alves faz esclarecimentos sobre a mudança no PAAIS, 13 

informando que no novo regime o candidato será beneficiado com 40 pontos ao invés de 90 pontos. Com a palavra, 14 

a profa. Ana Almeida, Coordenadora Adjunta, informa que há um problema no gargalo da inscrição. Os dados de 15 

várias universidades públicas que adotaram cotas mostram que não houve aumento de inscrição de egressos de 16 

escola pública ao longo dos anos após a adoção de cotas. Nesses últimos meses, antes e durante a inscrição, houve 17 

um esforço concentrado da Comvest para aumentar o contato com as escolas públicas com o objetivo de atrair 18 

estudantes e fazer diminuir a ideia de que o vestibular da Unicamp está fora de suas possibilidades. O prof. José 19 

Alves pede a colaboração de todos no sentido de ajudar a esclarecer a proposta nas unidades. Informa que hoje é o 20 

último dia de inscrição no vestibular e que há muita procura pela Unicamp. Relembra que o vestibular voltará a 21 

aplicar provas em Fortaleza e Belo Horizonte. Informa que esteve em Fortaleza e a profa. Ana Maria em Belo 22 

Horizonte para apresentar a prova nas escolas. O prof. José Alves diz que aguarda das unidades sugestões à 23 

proposta. Coloca-se à disposição para ir às unidades prestar eventuais esclarecimentos. O prof. Kleber Pirotta, 24 

Coordenador de Logística, informa que o número de inscritos em Belo Horizonte e Fortaleza está muito parecido 25 

com o último ano em que houve aplicação nessas capitais e que os candidatos dessas capitais representavam 4% 26 

dos matriculados na Unicamp. O prof. José Alves passa para a profa. Márcia Mendonça que fala sobre o encontro 27 

de professores feito na última semana de agosto e que a avaliação foi positiva, evidenciando que os professores 28 

valorizam um maior contato com a Unicamp também por conta da prova. O prof. José Alves informa que está 29 

sendo elaborado o calendário de reuniões da Câmara Deliberativa do próximo ano com número menor de reuniões. 30 

Agradece a presença de todos.   Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a 31 

presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da 32 

Câmara Deliberativa. Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 31 de agosto de 2017.  33 


