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ATA DA 299ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES 1 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 02/09/2021. Início: 10h10min. Término: 11h30min. Local: Reunião virtual 2 
pelo Google Meet. Presidente: Ivan Felizardo Contrera Toro (Pró-Reitor de Graduação). Representantes da Comissão 3 
Permanente para os Vestibulares: José Alves de Freitas Neto, Diretor; Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora Adjunta; Márcia 4 
Rodrigues de Souza Mendonça, Coordenadora Acadêmica; Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel 5 
Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Adriano Pinto Mariano, 6 
Engenharia Química; Aline Pascoalino, Geografia; Ana Elisa S. Queiroz Assis, Licenciaturas; Amauri Hassui, Engenharia Mecânica; 7 
Antonio Pires de Camargo, Engenharia Agrícola; Bianca Morelli Rodolfo Calsavara, Matemática; Célia Regina Duarte, Cotuca; 8 
Cynthia Agra de Brito Neves, Letras; Daniel Henrique Dario Capitani, Administração; Daniel Iwao Syuama, Engenharia de 9 
Manufatura; Daniel Fábio Kawano, Farmácia; Felippe Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; Felippe Alexandre Silva 10 
Barbosa, Engenharia Física; Guilherme Vieira Nunes Ludwig, Estatística; Gregory Bregion Daniel, Engenharia de Controle e 11 
Automação; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Juliana Pires Arruda Leite, Administração Pública; Laurita Marconi 12 
Schiavon, Educação Física; Lívia Oushiro, Linguística; Erika Z. Tanaka, Enfermagem; Luis Roberto Marcondes Martins, 13 
Odontologia; Leandro Carlos Mazzei, Ciência do Esporte; Lúcia Granja, Estudos Literários; Marcus Bruno Soares Forte, Engenharia 14 
de Alimentos; Núbia Bernardi, Arquitetura e Urbanismo; Paula Caruso Teixeira, Dança; Raquel G. A. Gomes, História; René Alfonso 15 
Nome Silva, Química; Ricardo Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Rosângela Maria Neves Bezerra, Nutrição; Sérgio 16 
Niculitcheff, Artes Visuais; Varlei Rodrigues; Física; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia; Vinícius de Sousa Fraga, 17 
Música e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Justificativas de Ausência: Sílvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas: particular. 18 
Novos membros: Lehilton Lelis Chaves Pedrosa (Engenharia de Computação), em substituição ao prof. Matheus Souza; Paulo 19 
Albuquerque (Engenharia Civil), em substituição ao prof. Gustavo Henrique Siqueira e Antonio Pires de Camargo (Engenharia 20 
Agrícola), em substituição ao prof. Zigomar Menezes de Souza. O prof. José Alves, Diretor da Comvest, inicia a reunião 21 
esclarecendo que a Pauta inclui a aprovação da Ata e, na Ordem do Dia, a Resolução do processo seletivo ENEM-Unicamp e dois 22 
assuntos no Expediente que irão se alongar mais, além de algumas informações sobre o vestibular. Informa que as inscrições do 23 
VU 2022 se encerrarão em uma semana e que o prof. Rafael Maia, Coordenador de Pesquisa, irá apresentar um panorama dessas 24 
inscrições. Sobre a retomada das atividades presenciais na Universidade, informa que a Comvest está atendendo presencialmente 25 
desde o dia de ontem com atendimento na a recepção e com boa parte dos funcionários retornando no dia 13/09.  O prof. Ivan, Pró-26 
reitor de Graduação, comunica que na data de hoje haverá uma reunião com a PRPG, para a formação de um GT que irá tratar da 27 
retomada de alunos da graduação e da pós-graduação e enfatiza que no próximo dia 13/09 a retomada presencial será somente 28 
para docentes e funcionários.  O prof. Marcus Bruno, da Engenharia de Alimentos, comenta a apreensão dos estudantes sobre o 29 
retorno presencial no próximo semestre.  O prof. Ivan responde que parte da apreensão dos alunos é por conta da mídia que 30 
informou o retorno presencial, incluindo os alunos, a partir do dia 13/09/21. O prof. Felippe Barbosa, da Engenharia Física, 31 
comenta que no Instituto de Física fizeram um comunicado aos alunos informando que as atividades teóricas e de graduação não 32 
retornarão nesse semestre. O prof. Ivan avisa que uma nova GR será divulgada para funcionários e docentes bem como uma GR 33 
separada para os alunos. O prof. Vinícus Fraga, da Música, compartilha a dificuldade do curso de Música em relação à salas de 34 
aula por falta de condições em atender turmas grandes, que realizam atividades motoras dentro de sala. O prof. Ivan informa que 35 
menos da metade dos alunos da região metropolitana de Campinas estão imunizados e que, da região de Campinas, na faixa etária 36 
de 19 a 24 anos, só 11,3% estão vacinados com a segunda dose e, na faixa etária de 24 e 29 anos, 23,7% estão imunizados. 37 
Ressalta a baixa imunização dos alunos que é próxima dos 20%. O prof. Ricardo Biloti, da Matemática Aplicada, compartilha que 38 
no IMECC também foi necessário a direção fazer um comunicado geral para tranquilizar seus alunos com relação ao retorno 39 
presencial. Pergunta ao prof. Ivan se a PRG está pensando em adequar as salas de aula do Ciclo Básico. O prof. Ivan comenta que 40 
vai falar esse assunto mais à frente. O prof. José Alves segue para a Pauta, item 1.1 Aprovação da Ata de 05.08.2021.  Não 41 
havendo manifestação, a ata é aprovada com 32 favoráveis e 9 abstenções.  Segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Resolução 42 
processo seletivo ENEM-Unicamp 2022. Informa que há 639 vagas no Edital ENEM; que o edital está no mesmo molde de anos 43 
anteriores e que o candidato poderá concorrer utilizando a nota do ENEM de 2021 e de 2020. Relembra que esse edital é 44 
exclusivamente para estudantes de Escola Pública, com 10% das vagas, 5% para estudantes de Escola Pública e PPIs e 5% para 45 
PPIs que não são de escola pública. Explica que o candidato se inscreve em primeira e segunda opção tal qual se faz no vestibular 46 
tradicional; que os cursos com provas de Habilidades Específicas não participam do edital ENEM, exceto o curso de Arquitetura e 47 
Urbanismo e que o candidato pode se inscrever e concorrer tanto no VU quanto no edital ENEM, sendo necessário fazer duas 48 
inscrições. O prof. José Alves esclarece à profa. Lívia Oushiro, da Linguística, a mudança ocorrida no § 3º do Artigo 5º explicando 49 
a obrigatoriedade dos candidatos optantes pelas cotas étnico-raciais serem submetidos à Comissão de Averiguação e, no 50 
Parágrafo Único do Artigo 20, explica a inserção do termo “poderá” para preservar os estudantes indígenas da obrigatoriedade de 51 
passarem pela Comissão de Averiguação. Ainda esclarece que o edital, antes de ser votado na câmara, é submetido e alinhado 52 
com a CADER e com DAC. Não havendo manifestação, o Edital ENEM é colocado em votação e aprovado com 39 votos favoráveis 53 
e 02 abstenções. Segue o Expediente item 3.1 Orientação sobre detalhamento de vagas dos próximos editais. Explica que por 54 
conta das resoluções que criaram os editais de ingresso, todo início do ano a Comvest faz uma consulta às unidades para a adesão 55 
de vagas extras e/ou regulares. No entanto, com o término da fase de adesão, haverá alteração somente quando o curso solicitar 56 
alteração diferente do último ano. Não havendo manifestação dos cursos, serão consideradas as manifestações das congregações 57 
feitas em 2021. Na sequência, informa sobre uma demanda antiga da Faculdade de Engenharia Agrícola quanto ao Edital de Vagas 58 
Olímpicas, para que haja vagas específicas aos estudantes dos colégios agrícolas do país. Explica que a deliberação do Conselho 59 
Universitário não criou essa prerrogativa e que o sistema de vagas tem que ser minimamente universal e estar acessível a todas as 60 
pessoas. Dessa forma, a Comvest não pode aceitar porque não está previsto na deliberação CONSU-A- 032/2017, que criou a 61 
diversificação dos sistemas de ingresso e, do ponto de vista teórico e educacional, é necessário que o acesso à universidade se dê 62 
por uma disputa universal. O prof. Antonio Pires, da Engenharia Agrícola, está de acordo com a colocação do prof. José Alves e 63 
fala que irá repassar a informação ao curso. O prof. José Alves segue para o item 3.2 O Vestibular e o novo Ensino Médio, 64 
observando que há uma preocupação geral se o vestibular terá mudanças. Informa que em conversa com a Secretaria de 65 
Educação e com o Conselho Nacional de Educação foi apresentado, em linhas gerais, o novo Ensino Médio no seguinte formato: 66 
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uma área de formação geral básica com as disciplinas de Português, Literatura, Linguagens e Matemática e as grandes áreas de 1 
conhecimento que são as Ciências da Natureza e as Ciências Humanas com as respectivas disciplinas dentro dessas áreas. 2 
Esclarece que as disciplinas serão ministradas em uma quantidade de horas menor e que a tendência, nesse novo formato, é 3 
simplificar e diminuir os conteúdos. Ainda explica que há uma parte nova específica que são dez itinerários formativos com 4 
aprofundando nas Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Matemática e outras disciplinas conectadas como 5 
Matemática e Ciências da Natureza, Linguagens e Ciências Humanas e ainda envolve o ensino profissionalizante. Salienta que é 6 
necessário seguir as normas do Governo do Estado de São Paulo. No entanto, o formato de provas do Vestibular Unicamp já 7 
contempla o novo Ensino Médio e, por isso, a Comvest tem sido consultada como referência pelo Conselho Nacional de Educação, 8 
pela Secretaria de Educação e por vários sistemas de ensino como referência de prova que tende ser a nova matriz do ENEM e, 9 
nesse sentido, o vestibular repete uma tradição que é estar refletindo e debatendo o ensino através de uma comissão permanente 10 
formada de uma câmera de professores. Explica que a mudança feita há dois anos no vestibular já contempla o novo Ensino Médio 11 
e será apenas uma simplificação dos conteúdos programáticos. Informa que manifestou à equipe da Secretaria de Educação que o 12 
Vestibular irá incorporar alguns dos tópicos como conteúdos, mas não será adotada nomenclatura diferente das já existentes nas 13 
provas do vestibular. O prof. José Alves faz esclarecimentos ao prof. Leandro Mazzei, do curso de Ciências do Esporte, explicando 14 
a necessidade de manifestação da congregação da unidade, quanto à adesão de vagas nos editais, somente se houver alterações 15 
diferentes das encaminhadas anteriormente. O prof. Ivan retoma o assunto das atividades presenciais na universidade, informando 16 
ao prof. Ricardo, da Matemática Aplicada, sobre a adequação das salas de aula e reforçando que esse semestre as aulas teóricas 17 
continuarão remotas, não impedindo que cada instituto apresente propostas de melhoria para as salas de aula. Reforça que as 18 
salas do Ciclo Básico são problemáticas no sentido da circulação de ar e ainda com problemas nos ares condicionados que, nesse 19 
momento estão passando por manutenção. No entanto, pondera que essas salas só poderão ser utilizadas em situações normais e 20 
não em situações pandêmicas. Comenta que na nova revisão orçamentária a reitoria disponibilizou recursos para fazer adequações 21 
para o retorno do ensino presencial. Solicita aos que tiverem solicitações de adequações das salas de aula, que encaminhem para 22 
que a reitoria possa atender, dentro das possibilidades. A profa. Laurita, da Educação Física, compartilha a preocupação da FEF 23 
que há meses tem pensado na adequação das salas de aulas, já que as janelas dos prédios da FEF são pequenas e sem 24 
ventilação. O prof. Ivan compartilha as dificuldades burocráticas e de encaminhamento na universidade. Na sequência o prof. 25 
Rafael Maia, Coordenador de Pesquisa, apresenta informações sobre as inscrições do vestibular, informando que: as inscrições 26 
estão abertas desde o dia 02 de agosto e encerram no dia 08 de setembro; há 53.107 inscritos até o momento e que esse número 27 
está cerca de 4 mil inscrições abaixo do que estava no mesmo período do ano anterior; há 6.196 isentos inscritos, representando 28 
11,7% dos inscritos; 18.216 inscritos de Escola Pública, representando 34,3% dos inscritos e  6.104 inscritos que fizeram opção 29 
pelas cotas étnico-raciais, representando 11,5% dos inscritos. O prof. José Alves, considera que com queda de 40% de inscritos no 30 
ENEM, a Comvest também está trabalhando com um cenário de redução de 10% de queda no número total de inscritos. Informa as 31 
várias lives literárias que estão sendo realizadas e lives com orientações aos estudantes. A profa. Célia, do Cotuca, convida e 32 
incentiva toda a comunidade acadêmica a visitar o “Campinas Decor” que está sendo realizado no prédio do Cotuca. Agradece a 33 
“Campinas Decor” e a Reitoria da Unicamp por proporcionar um local adequado para os alunos do Cotuca. O prof. José Alves 34 
parabeniza a profa. Célia pela conquista do retorno ao prédio histórico do Cotuca. O prof. Ivan expõe a sua preocupação com a 35 
possível queda de alunos na Unicamp, tanto com os ingressantes pelo vestibular quanto com os alunos que irão trancar matrícula 36 
por conta do cenário econômico. O prof. Thiago Oliveira, da Fonoaudiologia, informa que é um embaixador das Olimpíadas 37 
Brasileiras de Linguística, mas que esta olimpíada não atende ao critério de estar vincula à universidade e nem a uma organização 38 
científica. No entanto, informa que há um corpo de embaixadores que se responsabilizam por ela e pergunta se a formalização 39 
desses embaixadores possibilitaria a inclusão da olimpíada no vestibular. O prof. José Alves responde ao prof. Thiago Oliveira que 40 
é melhor marcarem uma reunião para passar algumas orientações e diretrizes de como sistematizar essa olimpíada. Informa que 41 
essa mesma conversa foi feita com o pessoal das Olimpíadas de Robótica. Esclarece que é interessante ter um leque maior de 42 
olimpíadas, mas é necessária a chancela da universidade e da sociedade científica.  A profa. Lucia Granja, dos Estudos Literários, 43 
compartilha a angústia do Instituto com relação às adaptações das salas de aula e que uma das soluções apontada é a adaptação 44 
de salas para o ensino híbrido. Com isso, questiona se será debatida a legislação sobre o ensino híbrido. O prof. Ivan responde que 45 
a universidade poderá ter algumas atividades de ensino híbrido complementares aos cursos, mas a legislação sobre o ensino 46 
híbrido é um tema que precisa ser estudado para que se tenha uma padronização. O prof. José Alves agradece a presença de 47 
todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original 48 
para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 02 de setembro de 49 
2021. 50 


