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ATA DA 296ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES 1 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 06/05/2021. Início: 10h10min. Término: 11h22min. Local: Reunião virtual 2 
pelo Google Meet. Presidente: Ivan Toro 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 Spaolonzi Queiroz Assis, Pedagogia; Célia Regina Duarte, Cotuca; 7 
Cynthia Agra de Brito Neves, Letras; Daniel Fábio Kawano, Química; Fábio Luiz Usberti, Ciência da Computação; Felippe 8 
Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Gustavo Henrique Siqueira, Engenharia 9 
Civil; Lívia Oushiro, Linguística; Joice Melo Vieira (no lugar do prof. Pedro Peixoto Ferreira), Ciências Sociais; Lino Anderson da 10 
Silva Grama, Matemática; Erika Z. Tanaka, Enfermagem; Jaime Hideo Izuka, Faculdade de Ciências Aplicadas; Luis Roberto 11 
Marcondes Martins, Odontologia; Lucia Granja, Estudos Literários; Marcos Bruno Soares Forte, Engenharia de Alimentos; Matheus 12 
Souza, Engenharia de Computação; Núbia Bernardi, Arquitetura e Urbanismo; Paula Caruso Teixeira, Dança; Raquel G. A. Gomes, 13 
História; Rogério Gonçalves dos Santos, Engenharia Mecânica;  Régis Henrique dos Reis Silva, Pedagogia; René Alfonso Nome 14 
Silva, Química; Ricardo Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Sérgio Niculitcheff, Artes Visuais; Silvio Roberto Consonni, 15 
Ciências Biológicas; Tatiana Benaglia (no lugar do prof. Guilherme Ludwig), Estatística; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, 16 
Fonoaudiologia; Tiago Henrique Machado, Engenharia de Controle e Automação; Varlei Rodrigues, Física e Vinícius de Sousa 17 
Fraga, Música Justificativas de Ausência: Guilherme Ludwig (Estatística), em atividade acadêmica. Será substituído pela profa. 18 
Tatiana Benaglia; Pedro Peixoto Ferreira (Ciências Sociais), em atividade acadêmica. Será substituído pela profa. Joice Melo Vieira 19 
e Susy Mara A. B. Jacintho (Geografia), em licença médica. Novos membros: Felippe Alexandre Silva Barbosa (Engenharia 20 
Física), no lugar do prof. Thiago Pedro Mayer Alegre. O prof. José Alves inicia a reunião com o Expediente item 1.1 Boas vindas 21 
ao novo Pró-Reitor de Graduação, Prof. Dr. Ivan Toro Felizardo Contrera Toro. Dá boas vindas ao prof. Ivan Toro e apresenta 22 
seu currículo, destacando que é docente na Faculdade de Ciências Médicas e médico com residência em Cirurgia Geral. Agradece 23 
ao prof. Ivan Toro pelo convite para continuar o trabalho na Direção da Comvest, e espera que toda a equipe possa corresponder à 24 
confiança dessa gestão. Com a palavra o prof. Ivan Toro, Pró-Reitor de Graduação, agradece a acolhida e reconhece o trabalho da 25 
Comvest que tem beneficiado a Universidade. Fala que em conversa com o Tom Zé, Reitor da Unicamp, foi identificado que o prof. 26 
José Alves seria fundamental continuar na Direção da Comvest. Coloca-se à disposição para o que for necessário e agradece a 27 
todos desejando um bom trabalho. A profa. Ana Almeida, Diretora Adjunta, dá boas vindas ao prof. Ivan Toro. O prof. José Alves 28 
segue para o item 1.2 Resultados finais do Vestibular 2021. Informa que na reunião passada foram apresentados os resultados 29 
das convocações de candidatos até a quinta chamada. Solicita ao prof. Rafael Maia, Coordenador de Pesquisa, que apresente um 30 
panorama dos resultados finais do Vestibular 2021. O prof. Rafael Maia dá boas vindas ao novo Pró-Reitor de Graduação e 31 
agradece a confiança por continuar trabalhando na Comvest, em mais uma gestão. Informa que foram finalizadas as matrículas do 32 
VU 2021 e de outras formas de ingresso. Apresenta um panorama geral sobre as chamadas, o número de convocados por 33 
chamada e os respectivos números de matriculados. Destaca um aumento de fluxo na terceira chamada, explicando que entre a 34 
segunda e a terceira chamada houve a primeira chamada da FUVEST, gerando um número grande de cancelamentos de matrícula 35 
na Unicamp. Informa que na sétima chamada estava prevista a primeira chamada do SiSU, no dia 16/04 e, por conta do provável 36 
número de cancelamentos, foi decidido uma chamada extra no dia 22/04 com matrícula no dia 23/04. Apresenta os números finais 37 
de matriculados: 3.212 ingressantes do Vestibular Unicamp, 61 ingressantes do Edital Olímpico e 120 ingressantes do ProFIS, 38 
totalizando 3.393 matriculados. Observa que este ano não foi aplicado o Edital Enem bem como o Vestibular Indígena. Informa que 39 
117 vagas não foram preenchidas, das quais 32 vagas são do curso de Tecnologia em Saneamento Ambiental, 7 vagas do curso de 40 
Engenharia de Transportes e ainda foram contabilizados cancelamentos de matrícula após a última chamada. A seguir apresenta o 41 
perfil geral dos ingressantes, destacando que: entre os 3.393 matriculados, quase 30% dos candidatos foram declarados PPIs, 42 
índice que supera a meta de 25% de reserva de vagas para PPIs; 46.2% dos matriculados fizeram todo o Ensino Médio em Escola 43 
Pública; 12,7% são de outros estados, observando que esse número vem crescendo a cada ano; 49,1% dos matriculados tem 44 
renda per capita familiar mensal inferior a 1,5 salários mínimos. O prof. José Alves faz alguns esclarecimentos quanto às vagas 45 
não preenchidas, informando que a decisão da chamada extra de candidatos ocorreu por conta da troca de calendário do SiSU 46 
quando a Unicamp já tinha o seu calendário definido, que resultou a não realização do processo pelo Enem. Esclarece ainda que 47 
havia uma pressão para a divulgação dos resultados antes da USP e de outras universidades para que tivéssemos os melhores 48 
candidatos. Explica que em função da antecipação da lista de aprovados em primeira chamada, houve uma adesão de matrícula 49 
próxima dos 80% mas, com a divulgação dos aprovados na FUVEST, gerou cancelamentos de matrícula indicando que a maior 50 
parte de cancelamentos foi de candidatos da cidade e região metropolitana de São Paulo, resultando um pico maior na quarta 51 
chamada. O prof. Ivan Toro considera que o esforço da Comvest foi grande para preencher o maior número de vagas possível. 52 
Comenta que há um debate sobre as vagas não preenchidas para que seja possível melhorar esses números. Informa que nesse 53 
pouco tempo de gestão, umas das Engenharias expôs seu descontentamento a respeito dos candidatos que ingressam 54 
tardiamente, perdendo muitas aulas. Diante disso, coloca que marcou uma reunião com o prof. José Alves e a DAC para acertar o 55 
calendário de matrículas e tentar minimizar os efeitos ocorridos esse ano, evitando que os alunos ingressem tão tardiamente. 56 
Considera, por outro lado, que tentamos preservar a universidade preenchendo o maior número de vagas possível. O prof. José 57 
Alves observa que a reclamação das Engenharias é bastante antiga, mas é necessário considerar a legislação, uma vez que as 58 
chamadas são feitas até uma data limite, assim como na Fuvest e Vunesp. Considera este ano atípico e que serão buscadas 59 
alternativas para melhorar esse processo. Acredita que esse ano o ingresso pelas vagas remanescentes será bem amplo em razão 60 
das vagas não preenchidas. O prof. Silvio, da Biologia, comenta sobre a segunda fase da Unesp que será nos dois próximos finais 61 
de semana e pergunta se há um planejamento sobre eventuais cancelamentos de matrícula. Comenta que na oitava chamada teve 62 
alunos que chegaram do curso de Medicina para fazer uma disciplina no IB, no dia em que ele estava aplicando prova. Comenta 63 
que a solução encontrada foi transformar a avaliação somativa em avaliação formativa. O prof. José Alves esclarece ao prof. Silvio 64 
que os ingressantes da Unesp iniciarão as aulas em junho e acredita que não haverá impacto nos matriculados da Unicamp. 65 
Finaliza informando que daqui por diante, eventuais cancelamentos de matrícula até o final do semestre resultarão em vagas no 66 



2 
 

processo de vagas remanescentes para ingresso no terceiro semestre no próximo ano. Segue para o item 1.3 Vestibular Indígena 1 
2021, informando que o VI está mantido para o dia 20 de junho, pois as condições sanitárias em São Gabriel da Cachoeira e 2 
Tabatinga são bastante positivas, de acordo com os dados recebidos nos informes da CAIAPI. Informa também que a equipe que 3 
vai aplicar as provas do VI foi vacinada. Comenta que o prof. Ivan Toro considerou importante a manutenção do VI por conta das 4 
relações de confiança e a expectativa dos cursos bem como dos estudantes indígenas em relação à chegada dos demais 5 
estudantes. O prof. Ivan Toro informa que 80% da população indígena está vacinada e, em São Gabriel da Cachoeira, 35% da 6 
população geral também está vacinada e que não havia registro de internações quando esses dados foram levantados. Observa 7 
apenas preocupação com a cidade de Caruaru, pois o estado de Pernambuco está com um aumento de incidência de Covid. Diante 8 
disso, considera que é o momento de aplicar o VI com todos os cuidados que a Comvest já tem praticado. O prof. Luis Roberto, da 9 
Odontologia, comunica que a FOP abriu duas vagas indígenas regulares para o próximo vestibular. O prof. José Alves faz 10 
esclarecimentos quanto aos fluxos dos editais que devem passar na Câmara, com um calendário diferenciado dos anos anteriores, 11 
já que a Unicamp depende do calendário de outras universidades, com as quais haverá uma reunião no próximo dia 18/05 para 12 
acordar um calendário final. Comenta que esse ano a expectativa é considerar as vagas do Enem. O prof. Silvio pede 13 
esclarecimentos sobre Ofício 001/21, encaminhado pela Comvest, com relação ao semestre de ingresso dos alunos indígenas no 14 
Vestibular 2022. O prof. José Alves responde que o ingresso desses estudantes será no primeiro semestre de 2022 e o prof. Ivan 15 
Toro reforça que no primeiro semestre serão feitas algumas disciplinas próprias do curso indígena, uma matéria obrigatória de cada 16 
curso de ingresso e que o tempo de integralização possivelmente será ampliado em dois semestres. Observa que o problema será 17 
com os ingressantes do VI 2021 no segundo semestre desse ano, pois muitos cursos não tem uma matéria obrigatória, sem pré-18 
requisito, na qual o ingressante deve estar matriculado. O prof. José Alves esclarece que a Deliberação CONSU-A-32/2017, que 19 
criou o Vestibular Indígena, determina que, a partir desse ano, todos os cursos ofereçam vagas extras ou regulares. Lembra ainda 20 
que são dois os ofícios enviados às coordenações de cursos para manifestação: um ofício encaminhado pela PRG sobre as 21 
disciplinas e outro pela encaminhado pela Comvest sobre as vagas. Observa que já foi esclarecido o item de pauta 1.4.3 Definição 22 
de vagas extras e vagas regulares para o processo 2022 e segue para o item 1.4.2 Vagas Olímpicas: demandas de novas 23 
olimpíadas, observando que será interessante aos cursos incorporarem outras olimpíadas a partir deste ano. A profa. Núbia, da 24 
Arquitetura e Urbanismo, pergunta se os candidatos às vagas olímpicas podem se candidatar aos cursos que exigem provas de 25 
Habilidades Específicas. O prof. José Alves esclarece que essa é uma decisão do curso e lembra que o curso de Arquitetura já 26 
admite estudante do  ProFIS, estudantes indígenas e os ingressantes via ENEM que não tem prova de Habilidades Específicas. 27 
Portanto, no caso dos ingressantes pelas Vagas Olímpicas também não há prova de Habilidades Específicas. O prof. Vinícius, da 28 
Música, comenta da prova de Habilidades Especificas para os candidatos indígenas e o prof. José Alves esclarece que o curso de 29 
Música tem características diferentes na aplicação da prova de Habilidades Específicas, que é uma prova por vídeo. Observa ainda 30 
que os cursos que envolvem provas de Habilidades Específicas não participam do ENEM, a não ser que abram mão dessa prova. 31 
Segue para o item 1.4.1. Projeto Escolas Públicas informando que algumas tratativas estão sendo feitas com a Secretaria de 32 
Educação para que na próxima quinta-feira haja uma reunião extraordinária da Câmara Deliberativa com o Assessor do Secretário 33 
de Educação, Prof. Gustavo Blanco de Mendonça, para apresentação da reforma do novo Ensino Médio, para que possamos 34 
conhecer a estrutura do novo Ensino Médio e saber o impacto nos processos de seleção nas universidades. Pontua que outra 35 
grande demanda é fazer com que o vestibular aumente o número de inscritos das Escolas Públicas. Informa que a intenção da 36 
Comvest é retomar um projeto que é realizar um grande simulado com os estudantes das Escolas Estaduais, definindo regras por 37 
escolas e por rendimento, com benefício de dar gratuidade da taxa de inscrição do vestibular. Explica que seria uma prova com 38 
questões de anos anteriores ou provas reservas de anos anteriores e que já está sendo desenvolvida a plataforma de inscrições. 39 
Comenta que a USP já tem feito um processo parecido com os alunos de escolas públicas e que aplicar essa prova em forma de 40 
um exercício avaliativo daria ao aluno uma perspectiva de se inscrever na Unicamp. A profa. Ana Almeida fala que o programa de 41 
visitas às escolas, que é feito tradicionalmente pela Comvest, precisou ser interrompido por conta do cancelamento das atividades 42 
presenciais. No entanto, esse ano, está sendo negociado com a Secretaria de Educação meios de fazer essas visitas de forma 43 
virtual. Reforça que a auto exclusão tem impedido que excelentes estudantes da Escola Pública deixem de prestar o nosso 44 
vestibular ou de outras universidades estaduais paulistas. O prof. José Alves segue para o item 1.4.4 Calendários. Informa que o 45 
último edital a ser feito é o de Vagas Olímpicas e que essa inscrição ocorrerá no final do ano, entre novembro e dezembro. 46 
Apresenta o calendário com datas prováveis dos processos de ingresso 2022, a depender das negociações com as demais 47 
universidades que inclui a Fuvest, Vunesp, UFSCar, Unifesp, PUC, entre outras, para alinhamento dos calendários. Informa que a 48 
ideia da Comvest é voltar ao calendário clássico de inscrição no mês de agosto, com a primeira fase em novembro e a segunda 49 
fase em janeiro.  O prof. José Alves esclarece ao prof. Ricardo, da Matemática Aplicada, que as duas primeiras matrículas serão 50 
online e o prof. Ivan Toro confirma que todo o processo de matrícula será virtual até o processo de averiguação. O prof. José 51 
Alves lembra que a reunião extraordinária sobre o novo Ensino Médio será no próximo dia 13 de maio, que o convite será 52 
encaminhado e que na reunião de junho serão votados dois editais. Deseja sucesso ao prof. Ivan Toro na gestão da PRG. O prof. 53 
Ivan Toro agradece o trabalho de todos. O prof. José Alves agradece a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora 54 
Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. 55 
Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 06 de maio de 2021.  56 


