
ATA DA 282ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES 1 

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 04/04/2019. Início: 10h10min. Término: 12h00min. Local: Sala do 2 

Consu. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Coordenador Executivo. Representantes da Comissão Permanente para os 3 

Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Coordenadora Adjunta; Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e 4 

Rafael Pimentel Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Amauri 5 

Hassui, Engenharia Mecânica; Angela Salvucci, Colégio Técnico de Campinas; Aquiles Tescari Neto, Letras; Rafael Augustus 6 

de Oliveira (no lugar do prof. Ariovaldo José da Silva), Engenharia Agrícola; Claudia Beatriz Castro Nascimento Ometto, 7 

Pedagogia; Cynthia Agra de Brito Neves, Estudos Literários; Joana Fróes Bragança Bastos (no lugar do prof. Fábio 8 

Husemann Menezes), Medicina; Fanny Béron, Engenharia Física; Felippe Alexandre Silva Barbosa, Física; Felippe 9 

Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; Gustavo Henrique Siqueira,  Engenharia Civil; Hermilson Garcia do 10 

Nascimento, Música; Alik Wunder, Licenciaturas; Islene Calciolari Garcia, Ciência da Computação; João Batista Florindo, 11 

Matemática Aplicada; Joice Melo Vieira, Ciências Sociais; Juliano Lemos Bicas, Engenharia de Alimentos; Julio Cezar 12 

Pastre, Química; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; Lívia Oushiro,  Linguística; Luciana de Lione Melo, Enfermagem; 13 

Luis Roberto Marcondes Martins, Odontologia;  Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos, Arquitetura e Urbanismo; Marisa 14 

Martins Lambert, Dança; Noel dos Santos Carvalho, Midialogia; Raphael Soeiro Suppino, Engenharia Química; Rui Luis 15 

Rodrigues, História; Sérgio Settani Giglio, Educação Física; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Suzy Mary 16 

Aparecida Bertagna Jacintho, Colégio Técnico de Limeira; Sylvia Helena Furegatti, Artes Visuais; Tatiana Andrea Benaglia 17 

Carvalho, Estatística; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia e Rodrigo Spina O. Castro (no lugar do prof. 18 

Wanderley Martins), Artes Cênicas. Justificaram a ausência os Professores: Eliana Amaral (PRG): em viagem acadêmica 19 

ao Chile; Wanderley Martins (Artes Cênicas): em atividades na graduação; Iara Lis Franco Schiavinatto (Representante da 20 

Reitoria): em uma banca na USP; Gregory Bregion Daniel (Engenharia Mecânica): em atividades acadêmicas e Milena 21 

Fernandes de Oliveira (Ciências Econômicas): por motivo de saúde. Novo membro: Susy Mary Aparecida Bertagna 22 

Jacintho (Cotil), no lugar do prof. Paulo Sérgio Saran. O prof. José Alves, Coordenador Executivo da Comvest, inicia a 23 

reunião informando as justificativas de ausência, apresentando e dando boas vindas ao novo membro. Segue para a 24 

Pauta 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 14.03.2019. A ata é colocada em votação e aprovada com três abstenções. 25 

Segue para o Expediente, item 2.1 Vestibular Unicamp 2020. Lembra que na reunião passada foi aprovada a nova 26 

proposta do vestibular e que, na sequência, foi feita uma reunião com coordenadores de cursinhos populares e privados, 27 

professores representantes da rede pública e privada e diretores de ensino para apresentar o novo modelo de vestibular. 28 

Informa que gostaram do novo formato da segunda fase e, quando questionaram sobre os pesos, informou que serão 29 

definidos pelas coordenações de cursos e que as informações estarão disponibilizadas no site da Comvest até o dia 20 de 30 

maio. Informa ainda que na última terça-feira, em reunião com as universidades paulistas sobre calendários, foi definido 31 

que o nosso vestibular está mantido para o dia 17 de novembro de 2019 e que as inscrições da Unicamp irão coincidir 32 

com as inscrições da Fuvest, no período de 1 de agosto a 6 de setembro. Observa que essa coincidência de calendário 33 

poderá causar queda no número de inscrições. Fala sobre o ofício encaminhado às unidades solicitando posicionamento 34 

sobre as Vagas Olímpicas, o Vestibular Indígena e o ENEM. Orienta as unidades que, caso mantenham o mesmo formato, 35 

nas formas de ingresso, não será necessário que a informação passe na congregação da unidade, mas o contrário sim. O 36 

prof. Rafael, Coordenador de Pesquisa, inicia sua apresentação sobre o novo formato de vestibular informando a 37 

composição dos pesos das provas e das notas mínimas de opção. Relembra que a primeira fase terá uma prova com 90 38 

questões e que na segunda fase o candidato fará uma Redação, questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua 39 

Portuguesa, Matemática, Interdisciplinares e duas questões específicas, além da prova de Habilidades Específicas para os 40 

cursos de Artes e Arquitetura. Explica que no final do processo o candidato recebe três notas: a nota da fase I, a nota da 41 

redação e a nota da fase II. Explica a composição de notas da fase II, a Nota Padronizada de Opção (NPO) e os pesos para 42 

as disciplinas prioritárias, reforçando que o papel das coordenações de cursos é determinar qual o peso da prova 43 

interdisciplinar na composição da nota da fase II bem como as Notas Mínimas de Opção (NPO). Fala que as notas mínimas 44 

determinam a classificação do candidato. Explica como é feito o cálculo das notas padronizadas e o desvio padrão na fase 45 

II.  Sugere que os cursos se baseiem na tabela que consta da página da Comvest, na qual há informações sobre os pesos 46 

de cada prova, disciplinas prioritárias e notas mínimas de opção. Esclarece sobre a composição da nota final do candidato, 47 

sugerindo que a fase I tenha o peso reduzido de 30% para 15%, mantendo os pesos da redação em 20% e subindo o peso 48 

da fase II de 50% para 65%. O prof. Rafael esclarece à profa. Joana que essa mudança não terá um impacto muito grande 49 

no curso de Medicina, mas sim nos cursos de baixa demanda. Reforça que a necessidade dos cursos é indicar qual o perfil 50 

de candidato desejado. O prof. José Alves esclarece sobre as notas na fase II e explica que candidatos com bom 51 

desempenho na fase II não será prejudicado pelo desempenho na fase I. Faz comentários sobre os pesos das 52 

interdisciplinares e ainda fala que o objetivo da fase I é selecionar os melhores candidatos dentro de um perfil de 53 



formação geral e, na fase II, que o candidato se destaque nas notas que indica valorização das áreas. O  prof. Gustavo, da 1 

Engenharia Civil, sugere ter o histórico dos cinco últimos vestibulares para ter ideia do impacto da nota da fase I nos 2 

cursos de engenharias, exatas e tecnológicas. O prof. Rafael concorda que pode gerar essas estatísticas com as notas da 3 

primeira fase e faz observações quanto aos pesos, uma vez que na segunda fase está-se dando mais peso para as 4 

disciplinas que compõe o perfil do candidato. O prof. Rui questiona a razão da mudança, uma vez que não se sabe se o 5 

perfil vai ser positivo. O prof. José Alves responde que o objetivo é fazer uma prova menor na segunda fase, na qual não 6 

terá mais a cobrança geral de todos os conhecimentos, além de ter sido identificado que os alunos têm rendimento nas 7 

áreas que eles têm maior afinidade. O prof. Rafael completa dizendo o vestibular já vem seguindo nessa tendência e que 8 

o intuito é dar peso maior às disciplinas prioritárias na composição final em relação à primeira fase. O prof. Silvio, da 9 

Biologia, elogia a proposta e faz considerações sobre a nota padronizada de opção. Sugere que no oficio a ser 10 

encaminhado pela Comvest seja feita uma recomendação juntamente com os dados estatísticos para que as unidades 11 

possam discutir dentro de um conjunto padronizado de opções. A profa. Sylvia, das Artes Visuais, considera positiva a 12 

apresentação dos ajustes sugeridos. Questiona se será necessário aumentar o número de dias para aplicação das provas 13 

de Habilidades Específicas, caso haja maior número de candidatos na segunda fase. O prof. José Alves responde que o 14 

ano anterior foi atípico, mas que esse ano, com a indicação das notas mínimas de opção, a projeção é que na segunda 15 

fase tenha aproximadamente 13 mil aprovados e não 19 mil como no ano anterior. O prof. Rafael ainda faz 16 

esclarecimentos sobre o impacto do peso da fase I na nota final do candidato e da convocação da primeira para a 17 

segunda fase.  O prof. Sérgio Giglio, da FEF, sugere valorizar mais a redação na composição da nota final. O prof. José 18 

Alves considera que a redação tem um peso muito importante, mas que não ajuda discriminar as notas. O prof. Sérgio 19 

reforça seu posicionamento quanto à redação. O prof. José Alves faz considerações sobre as questões interdisciplinares e 20 

sobre a impossibilidade de se dar um peso maior para a prova de redação. O prof. Luiz Roberto, da Odontologia, 21 

considera que a prova de redação já está claramente valorizada dentro do contexto geral e que não é necessário 22 

aumentar o seu peso. O prof. Rafael explica sobre peso de cada prova na composição final, observando que as disciplinas 23 

prioritárias têm um peso igual ou superior à redação.  A profa. Joana, da Medicina, faz comentários sobre as mudanças 24 

ocorridas nos vestibulares que impactaram no perfil do aluno da Medicina e sobre o PAAIS. Enfatiza que duas mudanças 25 

estão sendo feitas ao mesmo tempo. Solicita mais esclarecimentos sobre os pesos das provas na primeira e na segunda 26 

fase.  O prof. Rafael faz os esclarecimentos dos pesos e das disciplinas prioritárias. O prof. Luiz Roberto pondera que, pelo 27 

tipo de modelo que está sendo proposto, provavelmente vai melhorar a qualidade dos alunos que irão ingressar nos 28 

cursos tanto da Medicina quanto no curso de Odontologia.  O prof. Rafael ainda reforça que o curso de Medicina será o 29 

menos impactado com a proposta de mudança e a classificação será da mesma forma. O prof. Silvio, da Biologia, diz que 30 

a preocupação com a qualidade da redação já está contemplada nessa proposta e que um fator a ser considerado, 31 

também na fase II, é a presença de um conjunto de questões específicas multidisciplinares, nas quais o candidato deverá 32 

responder de forma multidisciplinar, devendo relacionar diversos conhecimentos. Entende que essa mudança contribuirá 33 

para a melhoria da qualidade de alunos na universidade.   A profa. Tatiana, da Estatística, considera no novo modelo 34 

proposto, que o intuito é que cada curso tenha maior controle sobre o perfil de candidato que ele irá selecionar. Pondera 35 

que a nota da fase I já teve a sua utilidade, que é a seleção e que, com a opção de uma redação, foram incluídas questões 36 

de linguagem que serão consideradas na nota final da fase II. O prof. José Alves segue para o item 2.2 Processo Seletivo 37 

Aberto para Vagas Remanescentes. Faz uma apresentação informando o que foi aprovado pelo GT de Vagas 38 

Remanescentes e explicando as três etapas gerais que comporão o exame. Informa o número de questões nas respectivas 39 

etapas do exame e fala que a Comvest vai deixar de reaproveitar as questões da primeira fase do vestibular anterior 40 

propondo, nesse novo formato, conteúdos do mundo acadêmico científico. Informa que não será mais aplicada a prova 41 

dentro da unidade, mas a unidade fará a análise curricular e que as coordenações de cursos se responsabilizarão pela 42 

correção. A profa. Ana Almeida acrescenta que no GT ficou bastante claro esse processo seletivo é uma tarefa que hoje 43 

cabe às coordenações de curso com grande custo, podendo a Comvest assumir o exame com uma seleção mais 44 

transparente e menos onerosa, bem como elaborar uma prova que capture a qualidade desses candidatos. A profa. Ana 45 

Almeida esclarece à profa. Joana sobre o trabalho que será feito junto às coordenações, criando um padrão que atenda 46 

os cursos e que seja mais fácil de operacionalizar. Fala sobre o edital específico que será aplicado ao curso de Medicina e 47 

sobre a nota mínima. O prof. Luiz Roberto pergunta se a especificidade de cada curso em função dos currículos será 48 

mantida. O prof. José Alves confirma que sim e faz esclarecimentos quanto à nota mínima nesse exame. A profa. Ana 49 

Almeida informa que o caso da Odontologia foi visto com bastante atenção no GT. O prof. Hermilson, da Música, fala do 50 

calendário distinto das provas de Habilidades Específicas e pergunta sobre a data de divulgação do edital. O prof. José 51 

Alves responde que o edital será divulgado em agosto.  O prof. José Alves faz esclarecimentos ao prof. Juliano, da 52 

Engenharia de Alimentos, sobre as etapas I e II e III, nota mínima e nota final. Observa que a nota mínima deverá ser 53 



estabelecida pelos cursos. O prof. Silvio lembra que fez uma ponderação com relação ao aproveitamento de estudos que 1 

consta do Regimento Geral de Graduação, onde o aluno só poderia aproveitar 25% do total das disciplinas cursadas por 2 

ele na Unicamp. A dúvida é em relação ao grande número de vagas represadas devido a não aprovação. Observa que 3 

muitas vagas são de final de curso e a preocupação é a padronização e aprovação de currículo. Pergunta se isso foi 4 

pensado ou se é responsabilidade da coordenação de curso. A profa. Ana Almeida fala que está havendo uma discussão 5 

sobre a mudança do regimento. O prof. Silvio cita casos de alunos com aproveitamento de estudos e fala que sua 6 

preocupação é com a carga horária que por vezes inviabiliza a vida acadêmica do aluno.  Solicita que o edital seja avaliado 7 

pensando no número de vagas represadas. A profa. Ana Almeida informa que na segunda-feira terá uma reunião com a 8 

DAC para elucidar essas questões. Informa também que na CCG houve uma demanda para que o edital possa flexibilizar o 9 

semestre de entrada.  A seguir a profa. Laura, da Farmácia, informa que participou de uma reunião sobre o Vestibular 10 

Indígena e coloca algumas considerações que foram feitas na reunião pelos indígenas: no geral gostaram muito do 11 

vestibular; se sentiram intimidados a prestar a prova em um determinado local; solicitaram que o vestibular fosse 12 

divulgado para as mídias das comunidades indígenas; que junto com as normas Vestibular também fossem divulgadas as 13 

normas de bolsas; incômodo da prova com as temáticas da redação. A profa. Alik, da Faculdade de Educação, disse que 14 

também esteve nessa reunião e fala que uma das sugestões para esclarecer sobre documentação e formas de 15 

permanência na universidade é que as assistentes sociais do Serviço de Apoio ao Estudante (SAE) possam estar nos locais 16 

de aplicação de prova.  O prof. José Alves comenta que a prova é sujeita a críticas e elogios e esclarece que o objetivo da 17 

proposta da redação foi seguir uma lógica de valorização onde a descoberta seria contrapor o diálogo. Com relação ao 18 

local de provas, em Dourados, responde que a Comvest optou por um local central e de fácil acesso que, no caso, foi uma 19 

escola católica. A profa. Alik fala que aplicou a prova em Dourados e vivenciou a situação de muitos candidatos não 20 

conseguirem chegar ao local de prova e fala ainda que percebeu um distanciamento dos funcionários da escola com 21 

relação aos indígenas. Pondera que talvez outro local, que não uma escola católica, seja melhor bem como melhorar a 22 

divulgação nas aldeias. A profa. Ana Almeida coloca que houve um esforço por parte da Comunicação Social da Comvest 23 

criando canais para fora da grande mídia, que refletiu no número de candidatos para o Vestibular Indígena. O prof. José 24 

Alves agradece a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a 25 

presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara 26 

Deliberativa. Cidade Universitária, 04 de abril de 2019. 27 


