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ATA DA 280ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 

VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 08/11/2018. Início: 10h10min. Término: 2 

11h50min. Local: Sala do Consu. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Coordenador Executivo. Representantes da 3 

Comissão Permanente para os Vestibulares: Márcia Rodrigues de Souza Mendonça, Coordenadora Acadêmica; Kleber 4 

Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das 5 

Unidades, Instituições e/ou Entidades: Angela Salvucci, Colégio Técnico de Campinas; Ariovaldo José da Silva, 6 

Engenharia Agrícola; Claudia Beatriz Castro Nascimento Ometto, Pedagogia; Leonardo L. Bravo Roger (no lugar da profa. 7 

Elaine Cristina Catapani Poletti), Faculdade de Tecnologia; Elinton Adami Chaim, Representante da Reitoria; Fábio 8 

Husemann Menezes, Medicina; Fanny Béron, Engenharia Física; Felippe Alexandre Silva Barbosa, Física; Iara Lis Franco 9 

Schiavinatto, Representante da Reitoria; Inês Ferreira de Souza Bragança, Licenciaturas; Islene Calciolari Garcia, Ciência 10 

da Computação; João Batista Florindo, Matemática Aplicada; Joice Melo Vieira, Ciências Sociais; Julio Cezar Pastre, 11 

Química; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; Leandro Tiago Manera, Engenharia Elétrica; Luis Roberto Marcondes 12 

Martins, Odontologia; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências Econômicas; Milena Pavan Serafim, Cursos da Faculdade 13 

de Ciências Aplicadas; Raphael Soeiro Suppino, Engenharia Química; Ricardo Miranda Martins, Matemática; Sérgio 14 

Settani Giglio, Educação Física; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Tatiana Andrea Benaglia Carvalho, 15 

Estatística e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Justificaram a ausência os Professores: Eliana Amaral (PRG): em 16 

congresso em Ribeirão Preto; Ana Maria Fonseca de Almeida (Coordenadora Adjunta): em banca de concurso; Luana 17 

Mattos de Oliveira Cruz (Engenharia Civil): participação em Seminário em Curitiba. Será substituída pelo prof. Tiago 18 

Zenker; Amauri Hassui (Engenharia Mecânica): em aula na graduação; Rui Luis Rodrigues (História): participação em 19 

processo seletivo na pós-graduação; Ricardo Miranda Martins (Matemática): em reunião no EA2; Sheila Elias de Oliveira 20 

(Linguística): em banca de seleção da pós-graduação; Hermilson Garcia do Nascimento (Música): com problema de 21 

saúde; Marisa Martins Lambert (Dança): com problema de saúde. Novos membros: Amauri Hassui (Engenharia 22 

Mecânica), no lugar do prof. Rosley Anholon; Joice Melo Vieira (Ciências Sociais), no lugar do prof. Susana Soares 23 

Branco Durão; Inês Ferreira de Souza Bragança (Licenciaturas), no lugar da profa. Gabriela Guarnieri Tebet; Sidney 24 

Piochi Bernardini (Arquitetura e Urbanismo), no lugar do prof. Rafael Augusto Urano C. Franjndlich. O prof. José Alves, 25 

Coordenador Executivo da Comvest, segue para a Pauta 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 18.08.2018. O prof. 26 

Silvio, da Biologia, solicita suprimir a seguinte fala na página 2 linha 12: “Informa que na Biologia não há mais olimpíada 27 

internacional, mas há cursos que sim, por isso questiona se todas as olimpíadas internacionais terão a mesma prioridade.” 28 

O prof. Júlio, da Química, solicita correção na página 2, linha 21, ao invés de: “... olimpíada brasileira de química”, fazer 29 

constar: “... olimpíada internacional de química”. Não havendo mais manifestações, a ata é aprovada com dez 30 

abstenções. O prof. José Alves segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Calendário de Reuniões da Câmara Deliberativa 31 

2019. Informa que são 8 reuniões previstas para o ano e o Lançamento do Vestibular. Informa também que por motivo de 32 

agenda do Consu, as datas poderão ser alteradas em uma semana, mas o calendário será submetido à aprovação nas 33 

datas que constam. O calendário é aprovado por unanimidade. Segue para o Expediente, item 3.1 Apresentação de 34 

dados sobre inscrição para o Vestibular e outras formas de ingresso 2019. Fala que os dados que serão 35 

apresentados pelo prof. Rafael, Coordenador de Pesquisa, a respeito das inscrições, são os mesmos dados que foram 36 

apresentados na reunião da CCG. Informa que há mais 76.000 inscritos, número menor que no ano anterior, mas que 37 

ainda é um dos maiores vestibulares. Comenta que a Fuvest também teve queda de aproximadamente 10 mil candidatos.  38 

Pondera que a média de inscritos no vestibular da Unicamp é acima de 70 mil e que, com as novas formas de ingresso, é 39 

natural que os candidatos tenham dúvidas se podem concorrer em todos os sistemas ou em apenas um deles. Informa 40 

que as inscrições do Vestibular Unicamp e Vestibular Indígena foram encerradas e que os próximos processos serão o 41 

ENEM e as Vagas Olímpicas. Comenta que nas visitas feitas às escolas, recebeu sugestões de alunos para considerar 42 

mais de uma olimpíada. O prof. Rafael inicia a sua apresentação sobre o perfil dos inscritos nas diversas modalidades de 43 

acesso e explica de que forma as vagas do Edital ENEM são distribuídas; que a Comvest tem a expectativa de receber 20 44 
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mil inscritos. Informa a distribuição dos inscritos por Estado, que até o momento a maior parte dos candidatos é do Estado 1 

de São Paulo, na sequência Minas Gerais e em terceiro o estado do Pará, e que há inscritos de todos os Estados. Informa 2 

ainda a distribuição dos candidatos dentro do estado de São Paulo, observando que a região metropolitana de Campinas 3 

representa 25% dos inscritos. O prof. Rafael abre a palavra aos membros e faz alguns esclarecimentos quanto ao Edital 4 

ENEM, dentre eles, que candidato que não é de escola pública pode prestar o ENEM desde que seja autodeclarado PP. 5 

O prof. José Alves também faz esclarecimentos sobre a porcentagem das cotas do ENEM. A seguir o prof. Rafael 6 

apresenta dados sobre o Vestibular Indígena informando e que as inscrições já encerraram. Informa sobre as 72 vagas 7 

oferecidas em 34 cursos, com o número de 611 inscritos e que o vestibular indígena será realizado em cinco cidades, 8 

sendo que a cidade com maior procura foi a cidade de São Gabriel da Cachoeira, com 351 inscritos, Manaus com 107 9 

inscritos e demais inscritos em Campinas, Recife e Dourados. Informa que o curso de maior procura foi o curso de 10 

enfermagem com 191 inscritos, seguido de Administração, Farmácia e Nutrição. Observa que entre os inscritos há mais 11 

de 50 etnias diferentes; que a média de idade dos candidatos, entre 26 ou 27 anos, é maior que a dos candidatos do 12 

Vestibular Unicamp. O prof. José Alves completa informando que quase a totalidade deles é concluinte do ensino médio 13 

desde 2016, o que indica um perfil de escolaridade bastante diferente. O prof. José Alves faz esclarecimentos quanto às 14 

bolsas permanência para o Indígena e sobre vagas na moradia. O prof. José Alves esclarece ao prof. Silvio, da Biologia, 15 

sobre a recepção aos Indígenas nas unidades e a profa. Daniela Gatti, assessora da PRG, é quem está coordenando 16 

esse processo. Informa que estão organizando várias atividades no campus; cuidando para que a matrícula seja em dia 17 

diferente dos demais e até cuidando para que esses estudantes não sofram qualquer ação indesejada. O prof. Rafael 18 

Maia, apresenta dados sobre o vestibular tradicional observando a diminuição no número de inscritos, mas considerando 19 

que esse foi um ano atípico por conta das diferentes formas de ingresso. Fala sobre o número de isenções concedidas 20 

apresentando percentuais dos isentos provenientes de escola pública, pretos e pardos e os optantes pelo sistema de 21 

cotas. A seguir informa as duas novas cidades onde serão aplicadas as provas do vestibular: Salvador e Curitiba e o 22 

número de inscritos por cidade, incluindo as outras capitais e o Estado de São Paulo. Apresenta os cursos com maior 23 

concorrência, destacando a Medicina com 330 candidatos por vaga e que a maior parte dos cursos teve um aumento da 24 

concorrência. Apresenta uma tabela explicando a relação candidatos/vaga geral e a relação candidatos/vaga de cotas. 25 

Destaca que o candidato cotista concorre tanto para as vagas de cotas como para as vagas de ampla concorrência e que, 26 

em geral, a relação candidatos/vaga é mais baixa para o cotista. Apresenta estatísticas e perfis, por curso, de candidatos 27 

PPs, PAAIS, Cotista, e PPs geral. Informa os cursos com maior número de candidatos de escola pública e cursos com 28 

maior proporção de autodeclarados pretos e pardos. Na maioria dos cursos a porcentagem de cotistas é sempre inferior à 29 

porcentagem de autodeclarados pretos e pardos. Chama a atenção para o perfil socioeconômico dos PPs cotistas que é 30 

diferente dos PPs não cotistas  e que isso pode ter influenciado a opção ou não pelo sistema de cotas. Também chama a 31 

atenção para a renda familiar dos PPs cotista que é em torno de 2 salários mínimos a menos do que a renda dos PPs não 32 

cotista. O prof. Leonardo, da Faculdade de Tecnologia, fala da presença de treineiros nas inscrições e 33 

consequentemente na relação candidatos/vaga e considera importante que relação candidatos/vaga apresente números 34 

reais. O prof. Rafael faz esclarecimentos quantos aos treineiros informando que estão distribuídos nos diversos cursos, 35 

mas concentrados nos cursos de tecnologia. Informa que é sabido que o candidato é treineiro pelo ano de conclusão do 36 

ensino médio que consta da inscrição e que já há uma discussão de como se deve apresentar a relação candidatos/vaga. 37 

O prof. Rafael também esclarece ao prof. João Florindo, da Matemática Aplicada, que não há possibilidade de o 38 

candidato treineiro ser aprovado no vestibular, uma vez que o treineiro não é convocado apesar de ele receber o resultado 39 

de nota e classificação. Fala sobre a publicação do Edital Olímpico, período de inscrição e sobre as inscrições do PROFIS 40 

que foi menor que 2018 e considera que esses candidatos são todos de escola pública e que grande parte são PPs. O 41 

prof. Kléber, Coordenador de Logística, fala que a sugestão da Câmara foi muito apropriada em incluir a cidade de 42 

Curitiba para aplicação de prova e comenta o alto número de inscritos em Curitiba. Fala também da inclusão de Salvador 43 

que foi também no sentido de atrair candidatos PPs com um perfil socioeconômico diferenciado. Informa os números de 44 
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inscritos em Salvador e a porcentagem dos PPs e dos cotistas.  O prof. José Alves comenta que quase a metade dos 1 

autodeclarados PPs não fizeram opção pelas cotas, que há um número muito maior de candidatos que se declaram 2 

negros do que aqueles que querem as cotas. Segue para o Expediente, item 3.3 Propostas de mudanças no Vestibular 3 

Unicamp 2020. Fala que se a proposta for aprovada, ela deverá passar na primeira reunião de 2019, pois as decisões 4 

impactam no edital do vestibular e a comunidade escolar precisa saber qual o critério de prova que a Unicamp vai usar 5 

para selecionar os alunos para o Vestibular 2020. A proposta é que na segunda fase, o número de dias de prova seja 6 

diminuído de 3 para 2 dias e, para justificar essa mudança, leva em conta: 1. o cenário de mudança educacional no 7 

sentido da valorização das áreas de interesse e da abordagem interdisciplinar; 2. permitir a ousadia de pensar um modelo 8 

de segunda fase mais aproximada da realidade do estudante, considerando extenuante cobrar alto desempenho dos 9 

alunos em todos os componentes curriculares; 3. ampliar a graduação para discriminar as notas entre alunos com o perfil 10 

do curso escolhido, permitindo uma prova de caráter geral na primeira fase; 4. diminuir um dia de prova torna o processo 11 

menos cansativo para o candidato e agiliza o processo de correção e os resultados; 5. nenhuma universidade continua 12 

cobrando todos os assuntos na segunda fase; 6.  o diferencial da mudança é que metade da prova será de questões da 13 

área (12) e as outras divididas entre interdisciplinares, matemática e inglês; 7. o retorno da prova de inglês, com duas 14 

questões, para valorização do componente no ensino médio e sinalizar que seus usos e demandas na Unicamp são 15 

fundamentais e 8. formação geral preservada com a proposta das interdisciplinares. Ainda sobre a proposta explica: para 16 

o primeiro dia da segunda fase há duas propostas: 1. manter o formato da prova, ou seja, dois textos de redação e seis 17 

questões de Língua Portuguesa e Literatura; 2. Continuar com duas propostas de redação, mas o candidato escolhe uma 18 

das duas propostas, sendo possível inserir questões interdisciplinares dentro da área de linguagens. Assim, o candidato 19 

escreveria mais, mas retiraria o peso de duas redações e aumentaria o número de linhas da redação para desenvolver um 20 

texto um pouco mais longo. Observa que a preocupação será com a banca de correção do ponto de vista da “calibragem” 21 

de provas para que os mesmos critérios sejam aplicados de uma forma equânime. A proposta do segundo dia é com 20 22 

questões, cinco horas de provas, no seguinte formato: 6 questões de matemática, 6 questões de ciências da natureza e 2 23 

questões interdisciplinares de ciências e 2 questões de inglês. Esclarece que esse modelo entraria nas outras doze 24 

variáveis dependendo do curso. Exemplifica dizendo que os candidatos da área de biológicas teriam 6 questões de 25 

Biologia, 3 de Química, 3 de Física; os candidatos da área de exatas fariam 6 questões de química e 6 questões de física 26 

e os candidatos de humanas fariam 5 questões de história, 5 de geografia e 2 questões de filosofia e sociologia. Observa 27 

que a manutenção da prova de matemática do mesmo tamanho e para todos os candidatos atende os critérios 28 

exclusivamente de discriminação. Finaliza dizendo que há necessidade de formar um pequeno GT para votar a proposta 29 

em março. A profa. Márcia, Coordenadora Acadêmica, faz esclarecimentos quantos aos critérios de correção. Informa 30 

que há uma grade de correção geral que se aplica a qualquer proposta de redação e que a partir da grade geral, que tem 31 

critérios genéricos aplicáveis a qualquer proposta, é criada outra grade específica.  A ideia é que na elaboração haja o 32 

cuidado com duas propostas que desafiem relativamente de forma homogenia os candidatos e com grau de dificuldade 33 

semelhante. O prof. Rafael complementa dizendo que a proposta é ter provas específicas e ao mesmo tempo um núcleo 34 

comum: Língua Portuguesa, Redação e Matemática. Esclarece sobre a discriminação da prova de matemática e sua 35 

importância em mantê-la com o mesmo número de questões para todos os cursos. Finalize resumindo a proposta: dois 36 

dias de prova; ampliação de 18 para 24 questões; ampliação do tempo de tempo, de quatro para cinco horas de duração.  37 

A profa. Márcia também faz considerações sobre a ampliação das duas questões interdisciplinares com linguagem 38 

fazendo com que o candidato utilize conhecimento de outras áreas para responder essas questões. Ressalta que o 39 

trabalho com a escrita vai estar presente. A profa. Milena, da FCA, elogia a proposta ressaltando que as questões 40 

interdisciplinares produz um enfoque absolutamente necessário ao candidato. Questiona se as questões de matemática 41 

são específicas por área e o prof. Rafael informa que a prova de matemática será a mesma será a mesma para todos os 42 

candidatos. O prof. José Alves completa falando da importância das questões de português e matemática no vestibular, 43 

por serem as duas linhas mestras da educação do ensino médio. O prof. Leandro, da Engenharia Elétrica, elogia a 44 
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proposta considerando que ela vai ajudar tanto a parte de logística quanto para os candidatos, que ficarão menos 1 

cansados e também considera importante a inclusão do inglês. O prof. José Alves esclarece ao prof. Sérgio Giglio, da 2 

Educação Física, sobre a composição das questões interdisciplinares e que, na proposta, as questões interdisciplinares 3 

sejam tema de atualidades que demandem conhecimentos das diversas áreas. No entanto, cada curso vai precisar 4 

priorizar quais são as áreas afins. Ressalta que o importante é que todos os candidatos sejam submetidos ao mesmo 5 

critério. O candidato saberá o que deve priorizar como estudo. Faz colocações com a 2ª. opção de curso que, nessa 6 

mudança, ficará restrita dentro da área em que os candidatos estão prestando. O prof. Leonardo, da FT, elogia a 7 

proposta de mudança e pondera as áreas de disciplinas que são cobradas de acordo com o curso. O prof. José Alves 8 

esclarece que a ideia é formar um GT que possa discutir e acolher essas sugestões. A profa. Iara, Representante da 9 

Reitoria, vê com bons olhos a proposta já desenhada e cita as seguintes vantagens: a proximidade com estudante do 10 

ensino médio; a graduação receber alunos mais afinados com a área; o aluno ser atraído por mais competições olímpicas, 11 

uma vez que as olimpíadas funcionar como treino para uma prova mais específica. Observa que a área de artes, que 12 

compõe muitas graduações, possa ter uma pergunta específica para o campo das artes. Quanto à primeira fase pondera, 13 

na proposta b, que as duas interdisciplinares de linguagens possam ser mais escritas, para que o candidato mostre 14 

recursos de aprendizado na forma da escrita. O prof. Silvio, da Biologia, parabeniza a proposta comissão, principalmente 15 

pela interdisciplinaridade. Considera atribuir pesos para as áreas de ciências humanas, biológicas, exatas, artes e sociais 16 

para facilitar a logística e atender as especificidades. O prof. José Alves faz considerações sobre os pesos nas 17 

disciplinas. O prof. João Florindo, da Matemática, também elogia a proposta, mas considera que a grande questão serão 18 

os pesos. Questiona se, para cursos média demanda pode haver problemas uma vez que a matemática não discrimina 19 

nesse caso. O prof. José Alves e o prof. Rafael fazem esclarecimentos quanto às questões de matemática. A profa 20 

Laura, da Farmácia, sugere fazer uma consulta os membros sobre a redução de três para dois dias de provas, ficando 21 

com o GT o trabalho da composição das provas. O prof. José Alves faz a consulta e todos os membros concordam. O 22 

prof. José Alves também chama atenção para as questões interdisciplinares, que serão 6, considerando que as questões 23 

de inglês são interdisciplinares e que indicará um caráter contemporâneo da prova da Unicamp. A profa. Márcia faz 24 

comentários sobre a formatação da escrita na redação e sobre a escrita nas questões interdisciplinares. O prof. José 25 

Alves anota os voluntários para o GT: Profa. Márcia Rodrigues de Souza Mendonça como presidente; Rafael Pimentel 26 

Maia, Coordenador de Pesquisa; Sérgio Settani Giglio, da Faculdade de Educação Física, Silvio Roberto Consonni das 27 

Ciências Biológicas; Leandro Tiago Manera, da Engenharia Elétrica; Inês Ferreira de Souza Bragança, das Licenciaturas; 28 

Laura de Oliveira Nascimento, da Farmácia e Joice Melo Oliveira, das Ciências Sociais. O prof. José Alves encerra a 29 

reunião de desejando um bom fim de ano à todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e 30 

digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da 31 

Câmara Deliberativa. Cidade Universitária 08 de novembro de 2018. 32 


