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ATA DA 295ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 
VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 08/04/2021. Início: 10h10min. Término: 11h20min. 2 
Local: Reunião Virtual pelo Google Meet. Presidente: Eliana Martorano Amaral, Pró-Reitora de Graduação. Representantes da 3 
Comissão Permanente para os Vestibulares: José Alves de Freitas Neto, Diretor; Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora 4 
Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza Mendonça, Coordenadora Acadêmica; Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e 5 
Rafael Pimentel Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Adriano Pinto 6 
Mariano, Engenharia Química; Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis, Licenciaturas; Aline Pascoalino, Geografia; Célia Regina 7 
Duarte, Colégio Técnico de Campinas; Cynthia Agra de Brito Neves, Letras; Daniel Fábio Kawano, Farmácia; Érika Zambrano 8 
Tanaka, Enfermagem; Jaime Hideo Izuka, FCA; Joice Melo Oliveira, Ciências Sociais; Fábio Luiz Usberti, Ciência da 9 
Computação; Felippe Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; Luís Roberto Marcondes Martins, Odontologia; Marcus 10 
Bruno Soares Forte, Engenharia de Alimentos; Tatiana Benaglia, Estatística; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Laurita 11 
Marconi Schiavon, Educação Física; Lino Anderson da Silva Grama, Matemática; Lívia Oushiro, Linguística; Lúcia Granja, 12 
Estudos Literários; Matheus Souza, Engenharia de Computação; Núbia Bernardi, Arquitetura e Urbanismo; Paula Caruso 13 
Teixeira, Dança; Paulo José Rocha de Albuquerque, Engenharia Civil; Régis Henrique dos Reis Silva, Pedagogia; René Alfonso 14 
Nome Silva, Química; Ricardo Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Raquel G. A. Gomes, História; Rogério Gonçalves 15 
dos Santos, Engenharia Mecânica; Sérgio Niculitcheff, Artes Visuais; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Thiago 16 
Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia; Thiago Pedro Mayer Alegre, Engenharia Física; Tiago Henrique Machado, 17 
Engenharia de Controle e Automação; Varlei Rodrigues, Física; Wagner da Silva Amaral, Geologia; Wanderley Martins, Artes 18 
Cênicas. Justificaram a ausência os professores: Susy Mary Ap. B. Jacyntho (Cotil), hospitalizada; Guilherme Ludwig 19 
(Estatística), em compromisso acadêmico. Será substituído pela profa. Tatiana Benaglia e Gustavo Henrique Siqueira 20 
(Engenharia Civil), em compromisso acadêmico. Será substituído pelo prof. Paulo Albuquerque. O prof. José Alves inicia a 21 
reunião apresentando as justificativas de ausência e dando boas vindas aos novos membros. Segue para a Pauta, item 1.1 22 
Aprovação da ata da reunião de 11.03.2021. O prof. Marcus Bruno Soares Forte, representante da Engenharia de 23 
Alimentos, solicita correção no seu nome de Marcos para Marcus. A ata é aprovada com sete abstenções. O prof. José Alves 24 
segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Aprovação do Edital de Isenção da Taxa de Inscrição para o Vestibular Unicamp 25 
2022. Pontua que o edital está como no ano anterior, inclusive com as simplificações já feitas no ano passado. Observa que a 26 
simplificação do processo contribuiu no aumento do número de beneficiados em quase 50%. Informa que o período de 27 
inscrições para isenção tem início no dia 24/05/2021 e encerra no dia 15/06/2021 e chama a atenção para a gratuidade da taxa 28 
de inscrição para os candidatos aos cursos de Tecnologia Noturno. O prof. Rafael Maia, Coordenador de Pesquisa, informa 29 
que foi acrescentado no edital do ano passado o direito à isenção para quem tivesse cadastro no Registro Único do Governo 30 
Federal e nesse edital também foi acrescentado o direto a quem recebe o Auxílio Emergencial do Governo. O edital é colocado 31 
em votação e aprovado com uma abstenção. O prof. José Alves segue para o item 2.2 Protocolo de intenção para 32 
realização do Vestibular Indígena 2022 com a UFSCar.  Esclarece que o intuito com o protocolo é a UFSCar iniciar seus 33 
trâmites, uma vez que seus processos são independentes do ponto de vista burocrático. A profa. Eliana Amaral, Pró-Reitora de 34 
Graduação, fala do trabalho de organização e do apoio inicial aos estudantes indígenas, considerando um trabalho 35 
extremamente intenso assumido pela PRG, mas entende que esse trabalho deva ser responsabilidade das diferentes câmaras 36 
associadas à Diretoria Executiva de Direitos Humanos, no caso pela CAIAPI. Informa que a profa. Alik, uma das coordenadoras 37 
da CAIAPI, esteve desde o início do movimento indígena junto à PRG, por isso está bastante familiarizada com o processo. 38 
Informa que a PRG está fazendo um relatório de gestão bastante minucioso com orientações para a próxima equipe de gestão. 39 
O prof. José Alves informa que há 1.697 inscritos para o Vestibular Indígena e, destes inscritos, cerca de 800 são da UFSCar. 40 
Informa que a UFSCar aplica prova em Manaus e a Comvest tem como locais de aplicação áreas com menos oportunidades 41 
como São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga, no Amazonas. O protocolo de intenções é colocado em votação e aprovado com 42 
uma abstenção. Segue para o Expediente, item 3.1 Relatório de gestão 2017-2021. Agradece o apoio da Câmara Deliberativa 43 
ao longo dos quatro anos, bem como todo o apoio da gestão do prof. Marcelo Knobel e em particular à profa. Eliana Amaral, 44 
Pró-Reitora de Graduação, a quem a Comvest é subordinada e sempre teve um diálogo próximo e muita parceria. Apresenta o 45 
relatório de gestão e informa que uma das principais pautas da gestão foi a política de inclusão com a atuação da Comvest na 46 
criação do GT das Políticas de Ingresso, com resultados bastante evidentes na nossa universidade. Fala que o relatório 47 
apresenta informações sobre visitas às escolas, encontro de professores e a concepção da prova do vestibular. A profa. Eliana 48 
Amaral elogia o relatório e fala que acompanha a Comvest há várias gestões, uma vez que, na FCM, sempre esteve associada 49 
à Coordenação do Ensino de Graduação. Agradece a equipe da Comvest dizendo que foi uma gestão agradável, com 50 
contribuições importantes para a universidade, para os estudantes e para o país. O prof. José Alves lembra que trabalhou no 51 
(EA)2, na gestão do prof. Marcelo Knobel como Pró-Reitor de Graduação e a profa. Eliana como sua assessora, quando na 52 
época, já tinha como pauta a interação entre a Unicamp e o ENAD. A profa. Eliana também enfatiza a importância, nessa 53 
gestão, de ser membro do Conselho Estadual de Educação, pois faz com que Unicamp fique visível e respeitada pelos 54 
trabalhos que produz. O prof. José Alves retorna ao relatório de gestão, na página 7, enfatizando a diversificação das formas 55 
de ingresso, a ampliação das políticas de ação afirmativa, a reformulação do PAAIS, a implementação do Vestibular Indígena, a 56 
reformulação das provas do vestibular e a maior interação com o Ensino Médio através das visitas feitas às escolas. O prof. 57 
Kleber Pirota, Coordenador de Logística, destaca a importância da aplicação das provas nas capitais de Belo Horizonte e 58 
Fortaleza em 2018, Salvador e Curitiba em 2019. Fala da chegada do Vestibular Indígena nas cidades de São Gabriel da 59 
Cachoeira, Recife, Manaus, Caruaru, Tabatinga e Dourados. Ressalta a ampliação do atendimento aos candidatos com 60 
necessidades especiais, que antes era feito somente em Campinas e São Paulo e agora em qualquer cidade onde a prova do 61 
vestibular é aplicada. Destaca que há dois anos foi usado, na aplicação das provas, um protocolo de identificação de 62 
reconhecimento facial em substituição às digitais, através de uma empresa particular e agora foi desenvolvido um sistema 63 
próprio de identificação facial, por um estudante da Unicamp. Com a palavra, o prof. Rafael Maia, Coordenador de Pesquisa, 64 
faz um balanço do ingresso 2021, informando que até a data de ontem 3.055 estudantes foram matriculados, 247 candidatos 65 
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foram convocados em quinta chamada e que no próximo dia 15 será encerrado o processo de convocação e matrícula. 1 
Apresenta um quadro com os ingressantes pelo VU, Vagas Olímpicas e ProFIS, indicando as porcentagens de estudantes de 2 
Escola Pública e os autodeclarados PPIs. Apresenta as mudanças gerais no ingresso e perfil dos estudantes, informa a 3 
porcentagem de ingressantes de fora do estado de São Paulo por ano e por forma de ingresso. Ainda fala sobre a política de 4 
cotas étnico-raciais, informando a porcentagem de matriculados PPIs entre 2005 e 2021 e destacando que em 2019 foi 5 
alcançada a meta 37,5% de estudantes PPIs. Informa que a partir de 2019, com a criação do Vestibular Indígena, esses 6 
estudantes passaram a representar 2% dos ingressantes na Unicamp. Apresenta um gráfico com a distribuição dos 7 
ingressantes segundo a renda familiar mensal em salários mínimos nos anos de 2000 a 2021, destacando maior número de 8 
ingressantes com mudança no perfil da renda familiar, também associado à alteração no PAAIS. Finaliza indicando que no site 9 
da Comvest, na área de Estatísticas, há consultas dinâmicas com possibilidade de gerar tabelas, dados do questionário 10 
socioeconômico, arquivos com gráficos em pdf, séries históricas dos matriculados, dentre outros dados. Agradece a todos o 11 
tempo de trabalho nessa gestão. A profa. Márcia Mendonça, Coordenadora Acadêmica, agradece a gestão do prof. Marcelo 12 
Knobel, profa. Eliana Amaral, prof. José Alves, profa. Ana Almeida e demais Coordenadores, funcionários e toda a Câmara 13 
Deliberativa nos trabalhos durante os quatro anos de gestão. Inicia sua apresentação informando que foram criadas novas 14 
provas com o Vestibular Indígena e com a reformulação do processo seletivo das Vagas Remanescentes. Fala sobre princípio 15 
de elaboração das provas na interface com os currículos do Ensino Médio tanto em conhecimento como em habilidades, 16 
apontando forte relação entre a ciência e o cotidiano, respeito aos direitos humanos com a tematização desses direitos e as 17 
questões interdisciplinares. Destaca o investimento no repertório literário com a lista das obras solicitadas no vestibular. Fala 18 
sobre o novo modelo de prova na segunda fase que foi bem sucedido do ponto de vista da elaboração e da correção e comenta 19 
sobre as questões interdisciplinares abertas, que impuseram um grande desafio na elaboração e correção das provas. Destaca 20 
também o novo modelo de provas específicas das áreas dos cursos para as quais os candidatos se inscreveram e ressalta o 21 
retorno da prova de Inglês. Menciona que por conta da pandemia houve ajustes de conteúdo nas provas, com ênfase em leitura 22 
e compreensão, além dos ajustes logísticos. Comenta a transparência e o diálogo com a comunidade externa, através das 23 
Vestibulives, visitas às escolas e divulgação dos critérios, na íntegra, de avaliação da redação, considerando essa última uma 24 
iniciativa inédita. A profa. Ana Almeida, Diretora Adjunta, apresenta uma reflexão sobre o papel da Comvest como instância de 25 
gestão dos processos de ingresso na graduação em uma universidade de pesquisa comprometida com a inclusão, com a 26 
diversidade e com a justiça social. Ressalta que um dos grandes desafios enfrentados foi implantar, aprofundar e aprimorar as 27 
políticas de inclusão. No caso das cotas, a Comvest pensou em um processo seletivo comprometido com os estudantes para 28 
tenham uma experiência universitária proveitosa. Destaca o papel da Comvest no esforço para diminuir as barreiras dos 29 
estudantes que concluem o Ensino Médio na Escola Pública a fim de que possam pleitear uma vaga na Unicamp, através da 30 
expansão dos contatos com as escolas públicas, além da criação de canais para acolher dúvidas e sugestões dos estudantes. 31 
Fala da expansão da política do processo de isenção da taxa de inscrição com o efeito de incluir famílias de baixa renda. 32 
Informa sobre a chamada de pesquisa na graduação, que é o Edital Comvest/PRG/PRP, no qual a Comvest procurou contribuir 33 
com a produção de conhecimento sobre a experiência estudantil, a experiência docente e de gestão na graduação como 34 
subsídios que apoiem (professores da universidade) no aprofundamento da construção de uma universidade inclusiva, diversa e 35 
preocupada com a justiça social. Agradece a contribuição da Câmara durante toda a gestão, à profa. Eliana pelo apoio e aos 36 
funcionários da Comvest. O prof. José Alves agradece todas as mensagem que estão no chat e agradece mais uma vez a 37 
Câmara por todo o apoio e trabalho realizado. Agradece, em nome da Ingrid e da Débora, por todo o trabalho de construção de 38 
um espaço de trabalho agradável em que todos os funcionários pudessem se sentir com confiança para poder apresentar suas 39 
demandas, suas propostas e ajudar a inventar. Observa que em 17 anos de Unicamp, 10 anos vem atuando na Comvest, 40 
considerando muito feliz essa experiência, pois dialoga com sua experiência de vida, uma vez que foi professor, durante muitos 41 
anos, da rede de educação pública. Destaca, nos últimos anos, um contexto de ataques contínuos à universidade pública, aos 42 
saberes e à ciência e, por isso, considera fundamental a importância dessas problematizações nas questões do vestibular. 43 
Agradece a todas as bancas que atuaram nas provas e todas as pessoas envolvidas nesse processo. Observa que a Comvest 44 
tem uma casa nova que simboliza mudança também no vestibular. Comenta que o vestibular é a cara da universidade para 45 
quem não está dentro da universidade e por isso a necessidade de cuidado, pois o vestibular é o nosso cartão de visita. Lembra 46 
os desafios dos quatro anos de gestão: o primeiro ano de aprendizado, o segundo ano do vestibular das cotas, o terceiro ano de 47 
mudança das provas e o quarto ano de desafio com a pandemia. A seguir fala da antecipação da divulgação da lista dos 48 
aprovados neste vestibular. Lembra que sempre houve uma pressão das coordenações de cursos para divulgar os resultados 49 
antes da USP, acreditando que teríamos os melhores alunos na Unicamp. No entanto, na nossa terceira chamada, momento 50 
em que USP também divulgou a sua lista, houve um índice muito grande de cancelamento de matrículas na Unicamp. Com 51 
isso, concluímos que a divulgação antecipada não muda a escolha das pessoas a partir de um critério que é geográfico e que o 52 
ideal é não antecipar a lista. Finaliza informando que, do ponto de vista financeiro, está finalizando a gestão com os mesmos 53 
recursos recebidos e ainda com um prédio novo. O prof. José Alves encerra a reunião agradecendo a todos. Encerrada a 54 
reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta 55 
dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 08 de abril de 2021. 56 


