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ATA DA 283ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 

VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 09/05/2019. Início: 10h20min. Término: 2 

11h00min. Local: Auditório da DGA. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Coordenador Executivo. Representantes da 3 

Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Coordenadora Adjunta; Márcia Rodrigues 4 

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: Alik Wunder, Licenciaturas; 6 

Amauri Hassui, Engenharia Mecânica; Aquiles Tescari Neto, Letras; Rafael Augustus de Oliveira (no lugar do prof. 7 

Ariovaldo José da Silva), Engenharia Agrícola; Claudia Beatriz Castro Nascimento Ometto, Pedagogia; Cynthia Agra de 8 

Brito Neves, Estudos Literários; Fábio Husemann Menezes, Medicina; Islene Calciolari Garcia (no lugar da profa. Esther 9 

Luna Colombini), Ciência da Computação; Fábio Husemann Menezes, Medicina; Fanny Béron, Engenharia Física; Felippe 10 

Alexandre Silva Barbosa, Física; Marta S. G. Pires (no lugar do prof. Felippe Benavente Canteras), Faculdade de 11 

Tecnologia; Gregory Bregion Daniel, Engenharia de Controle e Automação; Gustavo Henrique Siqueira, Engenharia Civil; 12 

Hermilson Garcia do Nascimento, Música; João Batista Florindo, Matemática Aplicada; Joice Melo Vieira, Ciências 13 

Sociais; Juliano Lemos Bicas, Engenharia de Alimentos; Julio Cezar Pastre, Química; Laura de Oliveira Nascimento, 14 

Farmácia; Gustavo Fraidenraich (no lugar do prof. Leandro Tiago Manera), Engenharia Elétrica; Patrícia Prata (no lugar da 15 

profa. Lívia Oushiro), Linguística; Luciana de Lione Melo, Enfermagem; Luis Roberto Marcondes Martins, Odontologia;  16 

Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos, Arquitetura e Urbanismo; Marisa Martins Lambert, Dança; Milena Fernandes de 17 

Oliveira, Ciências Econômicas; Noel dos Santos Carvalho, Midialogia; Rui Luis Rodrigues, História; Sérgio Settani Giglio, 18 

Educação Física; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Suzy Mary Aparecida Bertagna Jacintho, Colégio Técnico 19 

de Limeira; Felipe Salles (em substituição à profa. Sylvia Helena Furegatti), Artes Visuais; Tatiana Andrea Benaglia 20 

Carvalho, Estatística; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia e Rodrigo Spina O. Castro (no lugar do prof. 21 

Wanderley Martins), Artes Cênicas. Justificaram a ausência os Professores: Eliana Amaral (Pró-Reitora de 22 

Graduação): em reunião; Sylvia Furegatti (Artes Visuais): em atividades acadêmicas fora do país; Wanderley Martins 23 

(Artes Cênicas): em atividades acadêmicas; Livia Oushiro (Linguística): em congresso; Iara Schiavinatto (Representante 24 

da Reitoria): em atividades acadêmicas; Felippe Benavente Canteras (Faculdade de Tecnologia): em aula na pós-25 

graduação. Novo membro: Esther Luna Colombini (Ciência da Computação), no lugar da profa. Islene Calciolari Garcia. 26 

O prof. José Alves, Coordenador Executivo da Comvest, inicia a reunião informando as justificativas de ausência, 27 

apresentando e dando boas vindas ao novo membro. Segue para a Pauta 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 28 

04.04.2019. O prof. Gustavo Siqueira, da Faculdade de Engenharia Civil, solicita correção na página 2, linha 4, onde 29 

consta: “... o peso reduzido de 20% para 15%, ...”, fazer constar: “....o peso reduzido de 30% para 15%,...”. A ata é 30 

colocada em votação e aprovada com duas abstenções. A seguir, o prof. José Alves informa e faz comentários sobre o 31 

Anuário Estatístico de 2018 que está sendo distribuído nesta reunião. Segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Processo 32 

Seletivo Aberto para Vagas Remanescentes 2019/2020. Destaca as principais mudanças no Edital: o formato da prova 33 

no artigo terceiro; o artigo onze que trata das questões objetivas e dissertativas nas grandes áreas do conhecimento e os 34 

parágrafos que definem a correção e, finalmente, o artigo sexto que trata o percentual mínimo de acerto aos cursos. O 35 

prof. Silvio, da Biologia, cita também o parágrafo segundo do artigo terceiro “... A realização da Prova de Conhecimentos 36 

Específicos é de responsabilidade da Comissão de Graduação do curso pretendido...” bem como o item I do artigo oitavo, 37 

questionando as provas serão coordenadas pela Comvest  e/ou pela coordenação do curso. Observa que não ficou claro 38 

o que são as grandes áreas de conhecimento e se cada curso terá a opção de realizar a sua prova de conhecimento 39 

específico. O prof. José Alves explica que as grandes áreas do conhecimento estão especificadas no parágrafo único, 40 

item 6, do artigo primeiro, que determina que os cursos elaborem questões que estarão dentro das áreas de 41 

conhecimento, mas que serão questões básicas. A profa. Ana Almeida sugere mudar no parágrafo primeiro do artigo 42 

terceiro, onde consta: “A realização de Provas de Leitura e Interpretação....” para que conste: “As Provas de Leitura e 43 

Interpretação....” e, no parágrafo segundo do artigo terceiro, onde costa: “A realização da Prova de Conhecimentos 44 

Específicos...” fazer constar: “ As Provas de Conhecimentos Específicos...”.  Observa que se algum curso não conseguir 45 
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fazer a prova, a Comvest vai assumir a responsabilidade de fazê-la. O prof. Silvio sugere prazos limites para a 1 

manifestação dos cursos na elaboração das provas. Sugere, no artigo quinze, onde consta; “A elaboração, aplicação e 2 

correção das provas Específicas de Conhecimento são de responsabilidade das unidades de ensino,...” que conste: “A 3 

elaboração, aplicação e correção das provas Específicas de Conhecimento são de responsabilidade das coordenações de 4 

graduação,...”. Informa que outros pontos destacados foram encaminhados à profa. Ana Almeida.  O prof. José Alves 5 

reforça que as unidades que não se manifestarem quanto à elaboração da prova, a Comvest irá designar a uma banca a 6 

elaboração de questões das grandes áreas de conhecimento. Quanto às unidades que se manifestarem, estas se 7 

responsabilizarão tanto pelas 10 questões de múltipla escolha e 5 questões dissertativas quanto pela correção das 8 

questões. O prof. Silvio ainda sugere tirar a palavra “aplicação” do artigo quinze, ficando com a seguinte redação: “A 9 

elaboração e correção das provas Específicas de Conhecimento são de responsabilidade das unidades de ensino, 10 

podendo a Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest) coparticipar a pedido dos cursos.”. Não tendo mais 11 

observações o prof. José Alves submete o Edital à votação e é aprovado por unanimidade.  Observa ainda que está 12 

sendo encaminhada junto com a votação do edital, a cargo da subcomissão de Legislação e Normas da CCG, a alteração 13 

do Regimento Geral de Graduação referente às vagas remanescentes. Segue para o Expediente, item 3.1 Balanço de 14 

vagas disponibilizadas para o Vestibular Indígena e Vagas Olímpicas. Inicia listando a adesão dos cursos ao 15 

Vestibular Indígena 2020, com vagas extras e/ou regulares. Observa que o curso de Dança retirou uma vaga indígena e 16 

que no total há a adesão de 22 vagas distribuídas nos cursos para o próximo Vestibular Indígena. Sobre Vagas Olímpicas, 17 

informa que a Olimpíada Nacional de História do Brasil criou uma etapa extra, individual, para se adequar aos editais e 18 

consequentemente oferecer vagas. Comenta que as Vagas Olímpicas chamaram muito a atenção das escolas. A profa. 19 

Milena, do Instituto de Economia, comenta sobre o acolhimento dos Indígenas, observando que não se devem considerar 20 

apenas o desempenho acadêmico, mas o ponto de vista psicológico e se caberia a possibilidade de um PROFIS indígena, 21 

considerando a dificuldade de permanência. Cita o caso dos dois indígenas no curso de economia que desistiram das 22 

disciplinas do período diurno. O prof. José Alves pondera que esse debate é fundamental para as comissões e que é 23 

interessante saber o que está acontecendo nas unidades. Informa que tem participado de reuniões na PRG e que já ouviu 24 

propostas semelhantes e, se houver propostas, precisam ser formuladas e criadas à partir de uma negociação muito 25 

ampla das coordenadorias de curso. Informa que PRG irá chamar individualmente os estudantes indígenas, essa semana, 26 

para orientá-los quanto ao rendimento.  O prof. Silvio observa que apesar de não terem aderido às Vagas Indígenas no 27 

Vestibular 2019, vem acompanhando tanto o ciclo de saberes ancestrais bem como participado das atividades da PRG, 28 

uma vez que já têm indígenas no Instituto de Biologia vindos dos cursos de Farmácia e Enfermagem. Informa que para a 29 

adesão ao Vestibular Indígena para 2020 o IB teve o cuidado de aprovar juntamente com 2 vagas regulares uma proposta 30 

de um grupo de acolhimento formado por professores, estudantes e funcionários como forma de assessorar a 31 

Coordenação de Ensino dentro da Unidade. Justifica que a adesão com vagas regulares foi pelo fato de que no IB são 32 

desenvolvidas várias atividades práticas e com isso há limitação de laboratório, material, equipamentos e espaço. A profa. 33 

Laura informa que na Farmácia há dois indígenas com muita dificuldade de adaptação no curso no sentido de se sentirem 34 

expostos. Reforça o desejo da congregação da FCF em um Profis que possa atender os indígenas. O prof. José Alves 35 

considera que essas propostas, além de serem encaminhadas à PRG, também precisam ser levantadas no Conselho 36 

Universitário e até mesmo entre os próprios estudantes indígenas. Segue para o item 3.2 Informações sobre notas e 37 

pesos do Vestibular Unicamp, informando que o prazo para entrega é o próximo dia 21 de maio. Comenta que há um 38 

interesse das escolas e cursinhos para saber os pesos e notas prioritárias nos cursos. Informa que as tabelas serão 39 

publicadas antes mesmo da publicação do Edital do VU 2020, que passará por aprovação na reunião de junho. O prof. 40 

Rafael chama a atenção para o cuidado de estabelecer as notas mínimas de opção por conta da mudança na prova, uma 41 

vez que essa nota interfere na composição do grupo I, no momento da classificação. Informa que gerou algumas tabelas e 42 

que, de modo geral, não observou grande impacto o fato de deixar de aplicar algumas provas para todo o universo de faz 43 

quem faz a segunda fase e agora aplicar para um universo menor, com as provas de conhecimentos específicos. 44 

Comenta que o impacto maior foi no curso de Ciências Biológicas, na prova de Biologia. Observa que os pesos 45 
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determinam o perfil do candidato que se quer no curso. O prof. Rafael esclarece ao prof. Rui, da História, sobre o 1 

encaminhamento que deve ser feito pela Comissão de Graduação a respeito dos pesos das provas.  A profa. Mariana, da 2 

Arquitetura e Urbanismo, faz considerações sobre a dificuldade do curso em trabalhar com novo formato de provas da 3 

segunda fase, considerando o perfil dos candidatos da Arquitetura. Informa que aumentou o peso na prova de 4 

matemática. O prof. José Alves reforça que no curso de Arquitetura a prova de habilidades específicas pode ajudar a 5 

selecionar os candidatos. O prof. Júlio, da Química, informa o evento que irá acontecer no dia 28 de junho, no CDC 6 

Unicamp, da OBMEP. O prof. José Alves reponde ao prof. Júlio que a Comvest foi convidada para a abertura da 7 

cerimônia onde serão apresentados os cursos da Unicamp com entrada através das Olimpíadas. O prof. Felipe, das Artes 8 

Visuais, informa que hoje terá uma congregação na unidade para definir os pesos, habilidades específicas e o Enem. O 9 

prof. José Alves esclarece que os cursos com provas de habilidades específicas não precisam aderir ao Enem. O prof. 10 

José Alves agradece a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a 11 

presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara 12 

Deliberativa. Cidade Universitária, 09 de maio de 2019.  13 


