
1 
 

ATA DA 298ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES 1 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 05/08/2021. Início: 10h10min. Término: 10h50min. 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; Célia Regina Duarte, Cotuca; Cynthia Agra de Brito Neves, Letras; Felippe 7 
Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Gustavo Henrique Siqueira, Engenharia 8 
Civil; Laurita Marconi Schiavon, Educação Física; Lívia Oushiro, Linguística; Erika Z. Tanaka, Enfermagem; Luis Roberto 9 
Marcondes Martins, Odontologia; Leandro Carlos Mazzei, Ciência do Esporte; Lúcia Granja, Estudos Literários; Marcus Bruno 10 
Soares Forte, Engenharia de Alimentos; Núbia Bernardi, Arquitetura e Urbanismo; Paula Caruso Teixeira, Dança; Raquel G. A. 11 
Gomes, História; Régis Varão, Matemática (em substituição à profa. Bianca Calsavara); René Alfonso Nome Silva, Química; 12 
Ricardo Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Sérgio Niculitcheff, Artes Visuais; Susy Mary Ap. B. Jacinto, Cotil; Guilherme 13 
Vieira Nunes Ludwig, Estatística; Thiago Pedro Mayer Alegre, Física (em substituição ao prof. Varlei Rodrigues); Thiago Oliveira da 14 
Motta Sampaio, Fonoaudiologia; Vinícius de Sousa Fraga, Música; Wagner da Silva Amaral, Geologia e Wanderley Martins, Artes 15 
Cênicas. Justificativas de Ausência: Silvio Consonni (IB): em reunião departamental; Daniel Henrique Dario Capitani (FCA): em 16 
férias; Varlei Rodrigues (Física): em compromisso acadêmico; Bianca Calsavara (Matemática): em férias e Pedro Ferreira (Ciências 17 
Sociais): em compromisso acadêmico. Novos membros: Gregory Bregion Daniel (Eng. Controle Automação), no lugar do prof. 18 
Tiago Henrique Machado; Amaury Hassui (Eng. Mecânica), no lugar do prof. Rogério Goncalves dos Santos e Bianca Morelli 19 
Rodolfo Calsavara (Matemática), no lugar do prof. Lino Anderson. O prof. José Alves inicia com o item de Pauta 2.1 Edital 20 
Olímpico 2022 esclarecendo que o documento tem as mesmas características do ano anterior, com poucas alterações. Informa 21 
que nesse edital será usada a nota do ENEM como critério de desempate, conforme critérios de anos anteriores e lembra que no 22 
ano passado foi usado o histórico escolar. Menciona que no dia anterior a essa reunião saiu uma matéria sobre um medalhista de 23 
ouro, brasileiro, em Física. O prof. José Alves faz esclarecimentos ao prof. Ivan Toro, Pró-Reitor de Graduação, sobre os critérios 24 
de  desempate. O prof. Gustavo Siqueira, da Engenharia Civil, solicita a correção no § 1º do Artigo 10, onde consta: “ O aluno 25 
menor de 18 anos deve carregar no Sistema Acadêmico (Siga) os documentos mencionados nos incisos IV e V...”, fazer constar: “O 26 
aluno menor de 18 anos deve carregar no Sistema Acadêmico (Siga) os documentos mencionados nos incisos III e IV...” Sem mais 27 
observações, o prof. José Alves coloca o Edital Olímpico em votação e é aprovado com trinta e um votos favoráveis e uma 28 
abstenção.   Segue para a pauta suplementar: “Proposta de alteração do Programa de Isenção da Taxa de Inscrição do Vestibular 29 
Unicamp e Edital ENEM-Unicamp, Deliberação. (CONSU-A-012/2004)”. Informa que a proposta é da PRG e visa a ampliação social 30 
e estímulo para o aumento do número de inscritos nos dos cursos noturnos de Licenciatura e Tecnologia. A seguir fala das 31 
mudanças que constam da proposta. No item I, onde constava: “5.868 (cinco mil e oitocentas e sessenta e oito) isenções integrais;” 32 
passa a constar: “oferta obrigatória, no mínimo, do dobro das vagas regulares da Graduação;” Explica que desde 2004 já eram 33 
concedidas mais vagas do que as ofertadas e que o objetivo é sempre atender e contemplar todos os estudantes que apresentem a 34 
devida documentação. Informa que este ano foram contemplados com a isenção da Taxa de Inscrição 8.324 candidatos. Lembra 35 
que há dois anos foi decido beneficiar com a isenção os candidatos que optassem pelos cursos de tecnologia noturno, no entanto, 36 
não estava previsto na deliberação anterior . Dessa forma, a proposta é legislar para tornar as práticas adequadas à norma vigente 37 
na universidade. Menciona o acréscimo do item IV – “150 (cento e cinquenta) isenções integrais para estudantes de baixa renda 38 
bolsistas em escolas privadas.” Com isso, informa que o intuito é reforçar a política de inclusão social da Unicamp e adaptar as 39 
regras conforme o que tem sido praticado. O prof. Ricardo Biloti, da Matemática Aplicada, solicita correção no item III, onde 40 
consta: “... pelos cursos de seguintes cursos:”, fazer constar: “.. pelos seguintes cursos:”. O prof. José Alves esclarece ao prof. 41 
Tiago Mayer, da Física, sobre a o item que trata da concessão de isenções integrais para estudantes de baixa renda bolsistas em 42 
escolas privadas. O prof. Marcus Bruno, da Engenharia de Alimentos, sugere, no item I, que conste a o termo “isenções integrais”, 43 
ficando o item I da seguinte forma: “oferta obrigatória de isenções integrais, no mínimo, igual ao dobro das vagas regulares de 44 
Graduação;”. O prof. José Alves destaca que em média 10% dos candidatos que são beneficiados com a isenção são aprovados 45 
no vestibular. Ainda esclarece ao prof. Bruno o item III, quanto os candidatos aos cursos de tecnologia noturno serem beneficiados 46 
com a isenção da taxa, explicando que o objetivo é estimular os estudantes a se inscreverem nesses cursos. O prof. Thiago Mayer 47 
informa que no Item III não consta o curso Licenciatura em Física Noturno e o prof. José Alves solicita que seja feita a inclusão. 48 
Informa que após votação o documento seguirá para análise da Procuradoria Geral com cópia para a PRG e, na sequência, para o 49 
Conselho Universitário. O prof. José Alves coloca a proposta em votação e é aprovada por unanimidade. Na sequência segue para 50 
o item 1.1 Aprovação da ata da reunião de 10.06.2021. Não havendo manifestação, a ata é colocada em votação e aprovada com 51 
26 votos favoráveis e 5 abstenções. A seguir informa que no próximo sábado haverá o “Encontro com professores do Ensino Médio” 52 
das diversas áreas de conhecimento e esse encontro será online. A profa. Márcia Mendonça, Coordenadora Acadêmica, informa 53 
que esse encontro, promovido pela Comvest, ocorre há muitos anos e é aberto tanto para professores bem como para alunos que 54 
são professores de cursinhos populares. Fala que esse evento é um bom momento de  interação com o público externo. Informa 55 
que, na maior parte,  são professores da Unicamp que ministram no evento, explicando e comentando questões da prova do 56 
vestibular, os erros e acertos mais frequentes e as diversas possibilidades de respostas. Esclarece que é a primeira vez que o 57 
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encontro ocorre de forma online e que será priorizada a interação com os participantes, como ocorria no presencial. O prof. José 1 
Alves reforça que a grande preocupação da Comvest é estar próxima aos candidatos e professores no sentido de estimulá-los e, 2 
parte da estratégia da Comvest é realizar lives literárias. Informa que as lives têm sido muito úteis para estudantes, especialmente 3 
os que não têm a preparação de um cursinho ou a orientação de um professor. Ainda menciona que as lives são bastante elogiadas 4 
pelos estudantes. A profa. Márcia Mendonça informa que também haverá lives com professores das áreas que exigem provas de 5 
Habilidades Específicas, as quais os candidatos apresentam muitas dúvidas. Comenta que ainda há barreiras sociais muito grandes 6 
e falta de familiaridade dos candidatos com os processos. Dessa forma, a Comvest está tentando fazer essa aproximação com os 7 
estudantes utilizando das mídias sociais A profa. Paula Caruso, da Dança, parabeniza a Comvest pelas lives, que são muito 8 
importantes para divulgar mais e esclarecer as provas de Habilidades Específicas. O prof. José Alves informa que a prova de 9 
Matemática da segunda fase do vestibular, para os candidatos de Humanidades e Artes, será diferenciada com uma parte comum 10 
para todos os candidatos e a outra parte com algum tipo de exigência que vá de encontro com a área de humanidades. Explica que 11 
os resultados do ano passado, na prova de Matemática, não foram bons, com uma queda muito expressiva nas notas dos 12 
candidatos, apesar da avaliação dos cursinhos que consideraram a prova clássica e mais fácil que em outros anos. Informa que, 13 
nesse ano, será feita a experiência nesse novo formato de prova. Não havendo mais manifestações, o prof. José Alves finaliza a 14 
reunião agradecendo a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente 15 
ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade 16 
Universitária, 05 de agosto de 2021.  17 


