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1 ATA DA 289ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE 

2 PARA OS VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 04/06/2020. Início: 

3 10h15min. Término: 11h15min. Local: Reunião virtual pelo Google Meet. Presidente: José Alves de Freitas Neto, 

4 Diretor da Comvest. Eliana Martorano Amaral, Pró-Reitora de Graduação. Representantes da Comissão 

5 Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza 

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

7 Coordenador de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Adriano Pinto Mariano, 

8 Engenharia Química; Aline Paschoalino, Geografia; Alik Wunder, Licenciaturas; Juliano Lemos Bicas, Engenharia 

9 de Alimentos; Aquiles Tescari Neto, Letras; Célia Regina Duarte, Colégio Técnico de Campinas; Cynthia Agra de 

10 Brito Neves, Estudos Literários; Fábio Husemann Menezes, Medicina; Felippe Benavente Canteras, Faculdade de 

11 Tecnologia; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Gustavo Henrique Siqueira, Engenharia Civil; René 

12 Alfonso Nome Silva, Química; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; Erika Zambrono Tanaka, Enfermagem; 

13 Islene Calciolari Garcia, Engenharia de Computação; Jaime Hideo Izuka, Faculdade de Ciências Aplicadas; Lino 

14 Anderson da Silva Grama, Matemática; Luís Roberto Marcondes Martins, Odontologia; Mariana Rodrigues Ribeiro 

15 dos Santos, Arquitetura e Urbanismo; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências Econômicas; Lívia Oushiro, 

16 Linguística; Paula Caruso Teixeira, Dança; Pedro Peixoto Ferreira, Ciências Sociais; Ricardo Caetano Azevedo 

17 Biloti, Matemática Aplicada; Rogério Gonçalves dos Santos, Engenharia Mecânica; Silvio Roberto Consonni, 

18 Ciências Biológicas; Susy Mary Ap. Bertagna Jacintho, Cotil; Tatiana Andrea Benaglia Carvalho, Estatística; 

19 Thiago Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia; Thiago Pedro Mayer Alegre, Engenharia Física; Tiago 

20 Henrique Machado, Engenharia de Controle e Automação; Varlei Rodrigues, Física; Vinícius de Sousa Fraga, 

21 Música; Wanderley Martins, Artes Cênicas; Wagner Silva Amaral, Geologia; e Zigomar Menezes de Souza, 

22 Engenharia Agrícola. Novos Membros: Régis Henrique dos Reis Silva (Pedagogia), Sérgio Niculitcheff (Artes 

23 Visuais), Pedro Ferreira (Ciências Sociais), Jaime Hideo Izuka (Faculdade de Ciências Aplicadas), Wagner Silva 

24 Amaral (Geologia) e Aline Paschoalino (Geografia). O prof. José Alves inicia a reunião apresentando os novos 

25 membros e passa a palavra para a profa. Eliana Amaral, Pró-Reitora de Graduação, que apresenta um panorama 

26 geral de uma reunião do grupo de trabalho da Secretaria de Educação que planeja o retorno das atividades no estado 

27 de São Paulo, desde a educação infantil até a universidade. Também cita que em paralelo há um grupo de trabalho 

28 na reitoria que está discutindo o retorno das atividades presenciais com os devidos protocolos de segurança, mas 

29 ainda sem data definida. Fala sobre o plano de retorno do Estado de São Paulo, com cinco fases, e comenta que 

30 nesse documento não foi apresentado o plano de retorno da educação, pois ocorrerá somente na fase quatro. A profa. 

31 Eliana completa dizendo que do ponto de vista de calendário da Universidade, o primeiro semestre da Unicamp 

32 termina em 31 de agosto e o retorno do segundo semestre será em 21 de setembro. O prof. José Alves inicia com o 

33 Informe, item 3.1 Avaliação dos processos de ingresso 2021 no contexto da pandemia. Fala do adiamento do 

34 calendário do vestibular e que, por essa razão, o edital ainda está sem as datas. Esclarece que é necessário aguardar o 

35 ENEM anunciar a data de exame para depois marcar uma reunião com as instituições responsáveis pela prova de 

36 ingresso das demais universidades paulistas, Fuvest e Vunesp, para acertar os calendários dos vestibulares. A ideia é 

37 que a primeira fase ocorra em janeiro e a segunda fase em fevereiro. Informa também que serão mantidas todas as 

38 datas do processo de isenção de taxa de inscrição e da inscrição do vestibular, pois elas são importantes para um 

39 planejamento futuro da prova, no sentido da organização das salas, dos novos protocolos de saúde, do 

40 distanciamento e assim por diante. Lembra que na reunião anterior já foi falado sobre a adequação das bancas nas 

41 provas. Ainda sobre o ENEM, é necessário saber se serão mantidos dois dias de prova e a prova de redação, bem 

42 como o prazo de divulgação do resultado. Caso a prova ocorra em janeiro, talvez não haja possibilidade de 

43 trabalhar com o ENEM no próximo vestibular e esse é um dos itens esclarecidos no nosso edital VU. Segue para 

44 o item 3.2 Vagas do Vestibular Indígena 2021, observando que o edital VU está sem as vagas indígenas. Informa 

45 que às unidades que indicaram que as vagas do VI eram vagas regulares, vamos pedir que sejam todas vagas 

46 adicionais, pois é pouco provável que o VI ocorra antes de fevereiro e talvez não seja viável para o ingresso em 

47 2021. Observa que, se as unidades não tiverem condições de terem essas vagas adicionais, a recomendação é que 

48 não ofereçam vagas para o VI 2021. A profa. Eliana Amaral comenta que é muito ruim para a Unicamp ter um ano 
49 de intervalo, não tendo a admissão de alunos indígenas, e considera que esse assunto tenha que ser tratado com 

50 muito cuidado, até mesmo por conta da reação da comunidade externa. Comenta os desafios que a pró-reitoria de 

51 graduação tem tido com a permanência e ingresso dos estudantes indígenas na vida acadêmica. Fala um pouco sobre 

52 as indagações de um “novo Profis” para indígenas e as dificuldades de se criar uma nova área básica de ingresso 

53 diferente, com a necessidade de professores disponíveis para essa função, dentre outras. O prof. José Alves 

54 esclarece que a ideia é que as vagas indígenas não constem nesse edital, uma vez que o edital VU está atrelado ao 

55 edital indígena. Ainda observa que se tivermos condições de fazer o vestibular tradicional, nada impede que 

56 Vestibular Indígena seja realizado mesmo que em outras cidades. No edital VU estará bem claro quanto à 

57 possiblidade de suspensão das provas, bem como das cidades de aplicação, a depender das condições locais de 

58 aplicação, respeitando as leis dos estados e municípios. O prof. Ricardo Biloti pergunta se o edital de vagas 

59 olímpicas prevê alguma alteração e se serão aceitas premiações dos últimos dois anos, observando que a OBMEP 

60 este ano adiou o calendário, ficando a segunda fase para março de 2021. O prof. José Alves esclarece que o edital de 

61 Vagas Olímpicas será  discutido e votado mais adiante e que está pensando em deixar a condição das  vagas 

62 olímpicas todas como adicionais, assim como as do vestibular indígena, com exceção de dois cursos nos quais as 

63 vagas representam 10% do total do curso, que são Engenharia da Computação e Cursão. O prof. Rafael, 

64 coordenador de pesquisa, esclarece que a maior parte das vagas do Vestibular Olímpico é regular, (de 114 vagas 

65 oferecidas, 100 delas são regulares); sendo assim, talvez haja problemas de ajuste com a mudança das vagas 

66 regulares para vagas extras. O prof. José Alves apresenta a proposta para o VU 2021, a depender do ENEM, da 
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1 Fuvest e da Vunesp. Propõe que na primeira fase a aplicação da prova seja no segundo domingo de janeiro e a 

2 segunda fase seja em fevereiro; para evitar aglomeração, a primeira fase prevê dois dias de provas (sábado e 

3 domingo): o sábado para os candidatos da área de Ciências Biológicas/Saúde e o domingo para as áreas de Ciências 

4 Humanas/Artes e de Exatas/Tecnológicas. Espera-se um cenário de queda de 10% a 15% no número de candidatos. 

5 Nas cidades de aplicação, o foco é diminuir a circulação e a aglomeração, com exceção de algumas capitais com 

6 número maior de candidatos. Haverá limite de 800 candidatos por escola, redução de tempo da prova de 5 para 4 

7 horas de, redução do número de questões (de 90 para 72) e ampliação do número de cidades de aplicação de provas. 

8 A proposta da segunda fase também prevê ampliação do número de cidades de aplicação para que os candidatos não 

9 tenham que se deslocar  por mais de 120 km da sua cidade de origem até o local da prova, diminuição dos 

10 convocados na segunda fase, restrição na relação candidato/vaga do curso de medicina de 10 para 8. A meta é ter 12 

11 mil candidatos na segunda fase. Após apresentação, o prof. José Alves segue para a Ordem do Dia – o item 2.1 

12 Resolução do Vestibular Unicamp 2021. Esclarece que a principal mudança no edital é prever a prova da primeira 

13 fase em dois dias e enfatiza que, na parte final do edital, foram inseridas várias ressalvas do ponto de vista do 

14 contexto da pandemia do Coronavírus. Comenta o alinhamento com a Fuvest e a Vunesp na aplicação das provas. 

15 Explica que, dentro desse cenário, é importante pensar que as pessoas com mais de 60 anos não poderão trabalhar na 

16 equipe de aplicação. Destaca que a Câmara Deliberativa delega à direção da Comvest, junto com a PRG, a 

17 autoridade para definir o calendário a posteriori. O prof. José Alves esclarece ao prof. René, da Química, sobre a 

18 inviabilidade de aumentar o valor da taxa de inscrição do vestibular. Por outro lado, a intenção é oferecer, através do 

19 programa de isenção de taxa de inscrição, um maior número de isenções, maior que o oferecido oficialmente, como 

20 já feito em anos anteriores. O prof. José Alves faz esclarecimentos à profa. Paula Caruso, das Artes Corporais, sobre 

21 as provas de Habilidades Específicas por conta das mudanças em relação à pandemia e solicita que sejam pensadas 

22 alternativas e encaminhadas à Comvest, antes da publicação do edital. O prof. Pedro Ferreira, das Ciências Sociais, 

23 sugere no §1º do Artigo 19 que, ao invés de: “... Para dia de aplicação terá...”, conste: “Para cada dia de aplicação 

24 haverá...” e no § 2º do Artigo 53 que, ao invés de: “Aa alterações...” conste: “As alterações...”. O prof. José Alves 

25 propõe no § 1º do Artigo 16 inverter os itens I e II. Coloca o edital em votação, considerando a autonomia para a 
26 Comvest e a PRG alterar a data a posterori, conforme a conversa no Fórum das Seis e as excepcionalidades que 

27 possam ocorrer. O Edital é aprovado com uma abstenção. O item 1.1 Aprovação da ata da reunião de 23.04.2020 

28 é colocado em votação. A profa. Lívia, da Linguística, solicita a inclusão do seu nome na ata. Sem mais 

29 manifestações, a ata é aprovada com uma abstenção. A profa. Laura, do curso de Farmácia, e o prof. Jaime, da 

30 FCA, compartilham da preocupação no oferecimento de vagas adicionais no Vestibular Indígena por conta da 

31 dificuldade de suporte do curso, como espaço físico e disponibilidade de laboratório. O prof. José Alves faz 

32 esclarecimentos sobre as vagas no Vestibular Indígena e a opção de não oferecê-las, uma vez que o oferecimento 

33 ainda não é obrigatório. Ainda reforça que o edital de Vagas Indígenas será discutido mais adiante. A profa. Eliana 

34 propõe que os coordenadores de curso acompanhem os seus alunos indígenas e conversem com eles para ter uma 

35 visão desse grupo para 2021. A profa. Alik, das Licenciaturas, que auxilia um grupo de indígenas na Faculdade de 

36 Educação, fala que pensa em criar um apoio aos coordenadores em relação aos estudantes indígenas e também 

37 expõe preocupação de um acompanhamento na pandemia. O prof. José Alves agradece a presença de todos e 

38 informa que será encaminhado ofício às unidades sobre as vagas indígenas. Não havendo manifestações, o prof. 

39 José Alves encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi 

40 Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. 

41 Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 04 de junho de 2020. 


