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1 ATA DA 290ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 
2 VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 09/07/2020. Início: 10h10min. Término: 11h10min. 
3 Local: Reunião Virtual pelo Google Meet. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Diretor da Comvest. Representantes da 
4 Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza 
5 Mendonça, Coordenadora Acadêmica; Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador 
6 de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Adriano Pinto Mariano, Engenharia Química; 
7 Aquiles Tescari Neto, Letras; Aline Pascoalino, Geografia; Célia Regina Duarte, Colégio Técnico de Campinas; Cynthia Agra de 
8 Brito Neves, Estudos Literários; Erika Z. Tanaka, Enfermagem; Fábio Husemann Menezes, Medicina; Felippe Benavente 
9 Canteras, Faculdade de Tecnologia; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Gustavo Henrique Siqueira, Engenharia Civil; 

10 Jaime Hideo Izuka, FCA; Juliano Lemos Bicas, Engenharia de Alimentos; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; Laurita 
11 Marconi Schiavon, Educação Física; Lino Anderson da Silva Grama, Matemática; Lívia Oushiro, Linguística; Maria Andréia 
12 Delbin (em substituição ao prof. Silvio Roberto Consonni), Ciências Biológicas; Matheus Souza, Engenharia da Computação; 
13 Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos, Arquitetura e Urbanismo; Marco Túlio Ospina Patino (em substituição ao prof. Zigomar 
14 Menezes de Souza),  Engenharia Agrícola;  Milena Fernandes de Oliveira,   Ciências Econômicas;     René Alffonso Nome  
15 Silva, Química;      Régis Henrique dos Reis Silva, Licenciaturas;   Ricardo Caetano Azevedo Biloti,           Matemática Aplicada; 
16 Rogério Gonçalves dos Santos,    Engenharia Mecânica;      Tatiana Andrea Benaglia Carvalho, Estatística;     Paula Caruso  
17 Teixeira, Dança;     Rui Luís Rodrigues (em substituição à profa. Camila Loureiro Dias), História;    Vinícius de Sousa Fraga,  
18 Música;   Suzy Mary Aparecida B. Jacintho,   Colégio Técnico de Limeira;   Thiago Oliveira da Motta Sampaio,  
19 Fonoaudiologia; Thiago Pedro Mayer Alegre, Engenharia Física; Tiago Henrique Machado, Engenharia de Controle e 
20 Automação; Varlei Rodrigues, Física; Wagner S. Amaral, Geociências e Wanderley Martins, A. Cênicas. Justificaram a 
21 ausência os professores: Silvio Roberto Consonni (Biologia), em compromisso acadêmico; Camila Loureiro Dias (História), em 
22 Licença, e Zigomar Menezes de Souza (Engenharia Agrícola), em compromisso acadêmico. O prof. José Alves inicia a reunião 
23 com a Ordem do Dia, item 1.1 Processo Seletivo Aberto para Vagas Remanescentes 2020/2021. Observa, no Artigo 15, que 
24 os cursos podem definir as disciplinas que serão pré-requisitos; no Artigo 19, comenta a novidade da nota final das faixas de 
25 compatibilidade de currículo no Artigo 17. Abre a palavra aos membros. A profa. Maria Andréia, das Ciências Biológicas, 
26 questiona se no item II do Artigo 15, onde consta “Indicar o currículo”, pode constar “Indicar o ano do currículo” e se em 
27 “destacando as disciplinas ” pode constar “destacando as disciplinas mínimas”. Sugere especificar, no Artigo 16, que o cálculo 
28 está descrito no Artigo 19; no item VI do Artigo 17, sugere que, ao invés de “0 (0 a 19% de compatibilidade), sendo este último, 
29 eliminatório.” conste “0 (0 a 19% de compatibilidade).” Ela também sugere mudança na redação do Parágrafo único do Artigo 
30 16. O prof. Tiago Alegre da Física propõe, assim como sugerido pela profa. Maria Andréia, que o item VI do Artigo 17 fique 
31 com a seguinte redação: “0 (0 a 19% de compatibilidade).” A profa. Tatiana, da Estatística, sugere que, no § 2º do Artigo 15, 
32 onde consta “a inexistência de compatibilidade curricular com disciplinas(s) obrigatória(s) exigidas como pré-requisito(s) do 
33 curso”, altere-se para “a inexistência de compatibilidade curricular mínima exigida por cada curso curricular com disciplinas(s) 
34 obrigatória(s) exigidas como pré-requisito(s) do curso”. O prof. José Alves faz esclarecimentos ao prof. Juliano Bicas, da 
35 Engenharia de Alimentos, sobre compatibilidade curricular. A profa. Ana Almeida, Diretora Adjunta, observa que a análise 
36 curricular já é uma prática consolidada pelos cursos, em consonância com a DAC. A profa. Tatiana completa, informando que a 
37 análise curricular é feita disciplina por disciplina e busca determinar o semestre no qual ele possa ingressar. O prof. Juliano 
38 Bicas sugere deixar claro no edital que a análise curricular será mais superficial. O prof. José Alves esclarece que a análise de 
39 compatibilidade curricular continuará sendo feita e faz esclarecimentos sobre as faixas de compatibilidade. O prof. Ricardo 
40 Biloti, da Matemática Aplicada, considera que o Artigo 17 está claro e adequado, não necessitando de mudança na redação. O 
41 prof. Rafael faz esclarecimentos, informando que a NF1 é a composição da prova de leitura e interpretação de texto (Artigo 10) 
42 e da prova de conhecimentos específicos (Artigo 11). No entanto, observa que faltou definir a NF1, que é usada no Artigo 19. 
43 Propõe, no Artigo 16, definir a NF1 como a soma de PLIT + PCE. O prof. José Alves propõe, nesse caso, a inserção de um 
44 parágrafo único no artigo 16. O prof. Ricardo Biloti sugere, no item I do Artigo 19, que o trecho “I – para cursos sem prova de 
45 Habilidade Específica, a nota final será dada pela soma da nota atribuída na Fase 1 e da nota da análise (...)” seja substituído 
46 por “I – para cursos sem prova de Habilidade Específica, a nota final será dada pela soma das notas atribuídas na Fase 1 (NF1) 
47 e da nota da análise ( ... )” O prof. José Alves faz considerações sobre as faixas de compatibilidade que permitem aos cursos a 
48 sua maior ou menor flexibilidade, conforme as exigências das próprias congregações. O prof. Jaime, da FCA, sugere deixar 
49 explícito o cálculo da NF1. O prof. Rafael propõe criar um parágrafo único no Artigo 16 para colocar o cálculo da NF1, com a 
50 seguinte redação: “NF1=PLIT + PCE.” O prof. José Alves coloca o edital em votação, e ele é aprovado com 36 votos favoráveis 
51 e uma abstenção. O prof. José Alves segue para o expediente e informa que, segundo informação do governo, as provas do 
52 ENEM ocorrerão em 17 e 24 de janeiro de 2021. Observa que o calendário da Unicamp já foi aprovado pelo CONSU e que o 
53 início das aulas na Unicamp será em 15 de março de 2021; como a divulgação do ENEM ocorrerá a partir do dia 29 de março, 
54 isso inviabilizará o uso de 20% das vagas destinadas ao ENEM. Explica que, diante desse cenário, as vagas migrariam para o 
55 vestibular tradicional. O prof. Rui pontua o aspecto totalmente atípico em 2021 e a importância de a Unicamp ter agregado o 
56 ENEM como umas das possibilidades de acesso à universidade; comenta também que a perda dessa possibilidade pode ter 
57 consequências danosas. O prof. José Alves chama a atenção para o fato de que, se não houver o ENEM, as vagas serão 
58 reservadas automaticamente pelo sistema de cotas. Observa também que tem havido uma equivalência de número de inscritos 
59 no vestibular e de inscritos do ENEM de aproximadamente 90%, ou seja, quase todos os candidatos que estão inscritos no 
60 ENEM também estão no vestibular. A seguir, informa que o prazo de solicitação para o programa de isenção de taxa de 
61 inscrição do vestibular 2021 encerrou com expressivo número de pedidos dos candidatos aos cursos de Tecnologia e 
62 Licenciaturas (nessa modalidade de inscrição, foram aproximadamente mil pedidos). O prof. Rafael faz esclarecimentos ao prof. 
63 Tiago Meyer sobre simulações do cenário das vagas ENEM e esclarece o cuidado que se deve ter na transferência das vagas 
64 do ENEM para o vestibular; ele também pondera que a simulação estará limitada aos candidatos que foram para a segunda 
65 fase com as regras estabelecidas no ano anterior. O prof. Felipe, da FT, comenta sua preocupação com a divulgação do 

66 ENEM a partir do dia 29 de março. Ainda ressalta que houve um grande esforço da PRG e CCG na modificação do calendário 



2  

1 do atual semestre de 2020 para que os exames fossem antecipados de modo a não impactar o primeiro semestre de 2021. Por 
2 isso considera importante discutir a viabilidade do ENEM. O prof. José Alves faz considerações agradecendo as ponderações 
3 do prof. Felipe, assim como as do prof. Rui. Dá boas vindas à profa. Laurita Schiavon, que está representando a FEF no lugar 
4 do prof. Sérgio Giglio. Finaliza considerando que o edital ficou mais claro e que serão feitas as incorporações aprovadas. 
5 Lembra que a prova de Vagas Remanescentes ocorrerá no dia 13 de dezembro de 2020 e a análise da compatibilidade 
6 curricular em janeiro de 2021. Encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares 
7 de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. 

8 Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 09 de julho de 2020. 


