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ATA DA 275ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO 1 

PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. 2 

Data: 08/03/2018. Início: 10h10min. Término: 12h00min. Local: Sala do Consu. Presidente: Eliana Martorano 3 

Amaral. Representantes da Comissão Permanente para os Vestibulares: José Alves Freitas Neto, 4 

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

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

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

Colégio Técnico de Campinas; Ariovaldo José da Silva, Engenharia Agrícola; Claudia Beatriz Castro 8 

Nascimento Ometto, Pedagogia; Erika Christiane Marocco Duran (em substituição à professora Edinêis de 9 

Brito Guirardello), Enfermagem; Elaine Cristina Catapani Poletti, Faculdade de Tecnologia; Elinton Adami 10 

Chaim, Representante da Reitoria; Fanny Béron, Engenharia Física; Fernanda Klein Marcondes, Odontologia; 11 

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

Automação; Hermilson Garcia do Nascimento; Iara Lis Franco Schiavinatto, Representante da Reitoria; Islene 13 

Calciolari Garcia, Ciência da Computação; Eduardo Cardoso de Abreu (em substituição ao professor João 14 

Batista Florindo), Matemática Aplicada; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; Leandro Tiago Manera, 15 

Engenharia Elétrica; Luana Mattos de Oliveira Cruz, Engenharia Civil; Lucas Francisco Wanner, Engenharia de 16 

Computação; Maria Filomena Spatti Sândalo, Fonoaudiologia; Maria Inês Freitas Petrucci dos Santos Rosa, 17 

Representante da Reitoria; Milena Fernandes de Oliveira; Ciências Econômicas; Noel dos Santos Carvalho, 18 

Midialogia; Paula Teixeira Fernandes, Educação Física; Rafael Soeiro Suppino, Engenharia Química; Ricardo 19 

Miranda Martins, Matemática;  Rickson Coelho Mesquita, Física; Rosley Anholon, Engenharia Mecânica; Rui 20 

Luis Rodrigues, História; Samara Flamini Kiihl, Estatística; Sheila Elias de Oliveira, Linguística; Silvio 21 

Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Frederico de Almeida (em substituição à professora Susana Soares 22 

Branco Durão), Ciências Sociais; Sylvia Helena Furegatti, Artes Visuais; Tania Seneme do Canto, Ciências da 23 

Terra e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Justificaram a ausência os Professores: Mariângela Ribeiro 24 

Resende (Medicina): compromisso na pós-graduação; Daniela Birman (Estudos Literários): em reunião de 25 

trabalho; Julio Cezar Pastre (Química): em workshop organizado pela PRP e DERI com a Cardiff University e 26 

João Batista Florindo (Matemática Aplicada): em compromissos acadêmicos. Novos Membros: Luana Mattos 27 

de Oliveira Cruz (Engenharia Civil), no lugar do prof. Carlos Eduardo Marmorato Gomes; Claudia Beatriz de 28 

Castro Nascimento Ometto (Pedagogia), no lugar da profa. Ana Eliza Spaolonzi Queiroz Assis; Susana Soares 29 

Branco Durão (Ciências Sociais), no lugar do prof. Frederico de Almeida e Prof. Sílvio Roberto Consonni 30 

(Ciências Biológicas), no lugar do prof. Fábio Papes. A profa. Eliana Amaral, Presidente da Câmara, inicia a 31 

reunião apresentando as justificativas de ausência e os novos membros. Segue para a Pauta e coloca em votação 32 

o item 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 09.11.2017. Não havendo manifestações, a ata é aprovada com 33 

seis abstenções. Com a palavra, o prof. José Alves, Coordenador Executivo, solicita a autorização dos membros 34 

para colocar na Ordem do dia o item 2.2 Edital de Isenção de Taxa de Inscrição do Vestibular Unicamp 35 

2019. Todos aceitam a inserção do item 2.2 na Pauta. O prof. José Alves inicia a Ordem do Dia, item 2.1 36 

Atualização de atividades e contratos das bancas do Vestibular Unicamp e Vestibular Indígena 37 

(coordenadorias multidisciplinares, presidentes de bancas e membros). Informa que houve pequenos 38 

ajustes nos contratos das bancas elaboradoras do Vestibular Unicamp e do Vestibular Indígena, com a criação 39 

de coordenadorias multidisciplinares e interdisciplinares, e a criação de contratos das bancas de provas de  40 

Habilidades Específicas. Observa que o contrato que trata do Vestibular Indígena tem a característica de ser a 41 

prova por área. Finaliza dizendo que o ato é uma normatização dos trabalhos que já são feitos, mas que 42 

necessitava passar pela Câmara Deliberativa para legitimar e dar a validação. Não havendo manifestações, o 43 

item 2.1 é colocado em votação e aprovado por unanimidade. Segue para o item 2.2 Edital de Isenção de Taxa 44 
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de Inscrição do Vestibular Unicamp 2019.  Informa que, em relação ao Edital do ano anterior, há mudanças 1 

nas datas, na renda familiar que está se adequando com o padrão do SAE e que serão aceitas todas as 2 

modalidades de supletivo fornecido por escola pública, inclusive na modalidade ensino à distância. Diz que no 3 

ano anterior foram concedidas quase 10 mil isenções, mais que as 6.680 que constavam do Edital e que, com 4 

isso, houve um incremento de aprovados oriundos de isentos. O prof. Ricardo, da Matemática, pergunta sobre a 5 

regra do candidato à isenção ser domiciliado no estado de São Paulo e se há um motivo para isso. O prof. José 6 

Alves responde que poderá submeter à Procuradoria Geral a inclusão dos estados nos quais são aplicadas as 7 

provas do Vestibular. Na sequência coloca o item 2.2 em votação, sendo aprovado por unanimidade. Segue para 8 

o Expediente, item 3.1 Avaliação do Vestibular 2018 informando que a coordenação está bastante satisfeita 9 

com os resultados e que houve uma elevação de notas no geral. O prof. Rafael, Coordenador de Pesquisa, 10 

projeta os dados referentes ao Vestibular 2018 fazendo comparações com vestibulares anteriores. Fala sobre o 11 

recorde no número de inscritos em 2018; observando que houve uma diminuição no número de zeros 12 

principalmente para os cursos com provas de Habilidades Específicas. Informa que até à quarta chamada foram 13 

matriculados 3.091 candidatos, representando 92,5% das vagas, mais 56 vagas de aproveitamento de estudos. 14 

Observa que 12,7% dos candidatos matriculados receberam a isenção do pagamento da taxa de inscrição no 15 

vestibular; 49,6% de candidatos são do ensino médio público; 23,6% são autodeclarados PPI e entre os 16 

candidatos PAAIS, há 35,2% de candidatos PPI. Na tabela distribuída aos membros, informa sobre as vagas 17 

ociosas por curso. Informa também que a prova foi aplicada em 62 locais distribuídos em 33 cidades, incluindo 18 

o estado de São Paulo e mais três capitais, incluídas as duas novas capitais: Belo Horizonte e Fortaleza e ainda 19 

que dos matriculados até a quarta chamada mais os convocados na quinta chamada, 32% dos matriculados são 20 

de Campinas, 18% de São Paulo e 2,7% de Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza.  O prof. Kleber, Coordenador 21 

de Logística, avalia como bastante positiva e acertada a aplicação de provas nas novas capitais. Informa que até 22 

a quarta chamada se matricularam 42 candidatos de Belo Horizonte, 23 candidatos de Fortaleza e 23 de Brasília. 23 

Observa que as opções dos candidatos, dessas capitais, são predominantemente por cursos de alta demanda. O 24 

prof. Rafael observa que se deixou de aplicar o vestibular em Fortaleza há cinco anos e constatou que no 25 

retorno do Vestibular houve 1.369 inscritos, maior número de inscritos que há 5 anos, com pouco mais de 800 26 

inscritos. O prof. José Alves fala que Fortaleza teve a maior taxa de abstenção, aproximadamente 30%, talvez 27 

por conta de a segunda fase coincidir com os resultados do ITA e do IME. Observa ainda que, no vestibular 28 

anterior, 0,4% dos matriculados foram oriundos de outros estados, mas nesse ano houve um aumento 29 

significativo nos matriculados de outros estados, fato que colabora para o aumento da diversidade na Unicamp. 30 

O prof. Rafael apresenta dados da isenção desde 2004. Informa que nesse ano houve quase 10 mil solicitações 31 

e foram concedidas 8.653 isenções. Dentre os que se inscreveram, 4,8% foram matriculados ou convocados até 32 

à 5ª. chamada. Observa que, entre os matriculados, a porcentagem de PAAIS e EP ficou em torno de 49%, que é 33 

a meta já esperada. A profa. Márcia, Coordenadora Acadêmica, lê comentários da imprensa sobre a prova e 34 

comenta que, do ponto de vista público, a prova foi muito bem recebida e reconhecida como instrumento 35 

avaliativo relevante. Como ponto de vista da avaliação dos resultados, informa que há relatórios com novos 36 

dados estatísticos que permitem pensar o impacto das diferentes provas e disciplinas nos diferentes cursos que 37 

permitem pensar aprimorar o processo. A profa. Ana, Coordenadora Adjunta, comenta que a análise desses 38 

resultados leva em conta uma discussão que tem sido lançada na comunidade a respeito do lugar do vestibular 39 

da Unicamp em relação aos diferentes processos seletivos aos quais os estudantes do ensino médio são 40 

confrontados. Diante disso, informa que têm sido feitas análises cuidadosas sobre a especificidade do exame 41 

com relação à sua capacidade de selecionar o perfil do estudante que se deseja na universidade. A profa. 42 

Gabriela, da Licenciatura, parabeniza a Comvest pelos resultados do vestibular e sugere, de acordo com os 43 

dados apresentados sobre o número de PPIs, pensar na aplicação de provas na região centro oeste ou norte para 44 
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alcançar maior número de estudantes negros e indígenas. O prof. José Alves responde especificamente sobre a 1 

população indígena, que a expectativa é aplicar o vestibular em Manaus e Recife. A profa. Filomena, da 2 

Fonoaudiologia, faz comentários sobre candidatos que não estão fazendo opção pelo PAAIS e sugere maior 3 

divulgação a respeito da bonificação para escola pública. O prof. José Alves concorda com a profa. Filomena e 4 

observa que foi grande a diferença entre estudantes de escolas públicas e optantes PAAIS, ou seja, 5 

aproximadamente 8% de EP não fizeram opção pelo PAAIS.  A profa. Eliana faz considerações sobre 6 

alternativas de processos avaliativos que não seja necessariamente só a prova, uma vez que há desafios dentro 7 

de cada curso em termos de avaliação. Aproveita para convidar os membros presentes para um evento no dia 17 8 

de abril com John Boulet, que irá falar sobre questões de processos seletivos e certificação na área da saúde. O 9 

prof. José Alves segue para o item 3.2 Discussões sobre a composição do Vestibular Indígena, Edital do 10 

Enem e Edital de Vagas Olímpicas. Comenta que na semana anterior apresentou, na reunião da CCG, as 11 

informações sobre os editais e os prazos nos quais as unidades deverão se manifestar através do Ofício 12 

encaminhado pela PRG em dezembro de 2017. Lembra que já foi definido e votado no Consu a adesão pelo 13 

Enem e reforça que está em consulta a adoção ou não de pesos diferenciados para as provas ou simplesmente a 14 

classificação geral de ranking. Chama a atenção para a adoção de uma nota mínima de opção muito alta, pois há 15 

o risco de criar vagas ociosas pelo Enem que posteriormente serão preenchidas por candidatos com rendimentos 16 

ainda menores, uma vez que as vagas retornam para o vestibular entrando pela sexta chamada em diante. 17 

Explica que o Vestibular Indígena é opcional para as unidades no Vestibular Unicamp 2019. Seguiu-se ampla 18 

discussão sobre as opções que estão sendo discutidas nas unidades. O prof. Rui, da História, pontua o 19 

desconforto do Departamento de História quanto ao pronunciamento em relação aos pesos do ENEM, uma vez 20 

que não tinham informações suficientes para deliberar sobre o assunto, por isso aderiram ao rankeamento 21 

padrão.  O prof. José Alves segue para o item 3.3 Vagas Remanescentes observando que esse assunto já foi 22 

bastante discutido nessa Câmara e, como em breve será votado o edital, considera melhor passar alguns dados 23 

para avaliação.  Apresenta dados do processo de Vagas Remanescentes ocorrido nesse ano: 757 vagas, 608 24 

inscritos, 440 aprovados no exame que a Comvest realiza e finalmente 45 convocados. Diante dos dados 25 

apresentados avalia que o processo não está cumprindo o seu objetivo de preencher as vagas ociosas e que o 26 

gargalo está na compatibilidade de currículo e nas provas que são realizadas na unidade. A sugestão da 27 

Comvest seria focar o processo integralmente nas unidades ou dar o maior papel ou maior protagonismo à 28 

Comvest. Nesse caso, a Comvest continua recebendo as inscrições, aplicando o exame classificatório geral e 29 

unidade faria apenas análise de compatibilidade de curriculum. Depois de ampla discussão, a profa. Eliana 30 

sugeriu que o assunto poderia ser estudado por um grupo de trabalho. O prof. José Alves finaliza a reunião. 31 

Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a 32 

gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade 33 

Universitária “Zeferino Vaz”, 08 de março de 2018.   34 

(Versão corrigida) 35 


