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ATA DA 297ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES 1 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 10/06/2021. Início: 10h10min. Término: 12h00min. Local: Reunião virtual 2 
pelo Google Meet. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Diretor. Representantes da Comissão Permanente para os 3 
Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza Mendonça, Coordenadora Acadêmica; 4 
Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das 5 
Unidades, Instituições e/ou Entidades: Adriano Pinto Mariano, Engenharia Química; Aline Pascoalino, Geografia; Ana Elisa 6 
Spaolonzi Queiroz Assis, Pedagogia; Aquiles Tescari Neto (no lugar da profa. Cynthia Agra Neves), Letras; Célia Regina Duarte, 7 
Cotuca; Daniel Iwao Suyama, Engenharia de Manufatura; Daniel Henrique Dario Capitani, Administração; Fábio Husemann 8 
Menezes, Medicina; Fábio Luiz Usberti, Ciência da Computação; Felippe Barbosa (no lugar do prof. Varlei Rodrigues), Física; 9 
Felippe Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Gustavo Henrique Siqueira, 10 
Engenharia Civil; Sérgio Settani Giglio (em substituição à profa. Laurita Marconi Schiavon), Educação Física; Lívia Oushiro, 11 
Linguística; Leandro Carlos Mazzei, Ciência do Esporte; Lino Anderson da Silva Grama, Matemática; Érika Z. Tanaka, Enfermagem; 12 
Lucia Granja, Estudos Literários; Matheus Souza, Engenharia de Computação; Núbia Bernardi, Arquitetura e Urbanismo; Paula 13 
Caruso Teixeira, Dança; Raquel G. A. Gomes, História; Rogério Gonçalves dos Santos, Engenharia Mecânica;  Régis Henrique dos 14 
Reis Silva, Pedagogia; René Alfonso Nome Silva, Química; Ricardo Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Rosangela Maria 15 
Neves Bezerra, Nutrição; Sérgio Niculitcheff, Artes Visuais; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Guilherme Vieira Nunes 16 
Ludwig, Estatística; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia; Tiago Henrique Machado, Engenharia de Controle e 17 
Automação; Vinícius de Sousa Fraga, Música; Wagner da Silva Amaral, Geologia e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Convidada: 18 
Artionka Manuela Góes Capiberibe, representante da CAIAPI. Justificativas de Ausência: Ivan Felizardo Contrera Toro (Pró-19 
Reitor de Graduação), em compromisso acadêmico; Luís Roberto Marcondes Martins (Odontologia): em atividade acadêmica; 20 
Laurita Marconi Schiavon (Educação Física): na reunião da CPFP. Será substituída pelo prof. Sérgio Giglio; Juliana P. Arruda leite 21 
(FCA), em sindicância na FCA; Cynthia Agra Neves (Letras), em reunião da CPFP. Será substituída pelo prof. Aquiles Tescari Neto; 22 
Varlei Rodrigues (Física), em compromisso acadêmico. Será substituído pelo Felippe Barbosa e Marcus Bruno Soares Forte 23 
(Engenharia de Alimentos): em atividade acadêmica. Novos membros: Leandro Carlos Mazzei (FCA), representante do curso de 24 
Ciência do Esporte; Daniel Iwao Suyama (FCA), representante do curso de Engenharia de Manufatura; Cleber Damião Rocco 25 
(FCA), representante do curso de Engenharia de Produção; Rosangela M. N. Bezerra (FCA), representante do curso de Nutrição; 26 
Daniel Henrique Dario Capitani (FCA), representante do curso de Administração; Juliana P. de Arruda Leite (FCA), representante do 27 
curso de Administração Pública; Sandra Francisca Bezerra Gemma (FCA) atuará como suplente dos cursos da FCA. O prof. José 28 
Alves inicia a reunião informando sobre os editais do Vestibular Unicamp e das Vagas Remanescentes que estão na Ordem do Dia 29 
e a participação da profa. Artionka, representando a CAIAPI que irá falar sobre o GT Ingresso dos estudantes indígenas para 2022. 30 
Na sequência apresenta as justificativas de ausência e dá boas vindas aos novos membros.  Segue para a Pauta, item 1.1 31 
Aprovação das atas das reuniões de 08.04.2021 e 06.05.2021. A ata de 08 de abril é colocada em discussão. O prof. Silvio, da 32 
Biologia, solicita a inclusão do seu nome na ata de 08 de abril. Não havendo mais manifestação a ata é aprovada com 36 votos 33 
favoráveis e 14 abstenções. A ata de 06 de maio é colocada em discussão. Não havendo manifestação, a ata é aprovada com 25 34 
votos favoráveis e 4 abstenções. Segue para o Expediente, item 3.1 Informe sobre o GT Ingresso Indígenas. Com a palavra, a 35 
profa. Artionka inicia falando sobre a criação de um GT, em 2018, para pensar o vestibular indígena e acolher os estudantes que 36 
ingressariam. O acolhimento foi pensado em duas questões fundamentais: 1. infraestrutura, para que possam se manter na 37 
universidade através de auxílio alimentação, auxílio transporte, auxílio instalação e auxílio manutenção e 2. acolhimento 38 
pedagógico, uma vez que os estudantes indígenas vêm de formações bastante diferentes. Esclarece que no primeiro GT foram 39 
instituídas disciplinas específicas para os estudantes indígenas com o objetivo de antecipar as diferenças de formação, que são: 40 
“Letramento Acadêmico para Universitários” e “Fundamentos Conceituais e Pedagógicos de Matemática Elementar”. Também 41 
informa que foi criada, no semestre passado, a disciplina “Diálogos Interculturais: Povos Indígenas e Universidade”, que é uma 42 
disciplina de acolhimento e de introdução para utilizar o computador e ferramentas de acesso. Observa que a pandemia causou 43 
problemas de acesso e muitos estudantes voltaram para as suas comunidades. Informa que o atual GT está baseado na PRG com 44 
o envolvimento da CAIAPI, DAC, Comvest e de representantes indígenas, com o objetivo de pensar o novo percurso formativo. 45 
Informa que o GT teve sua primeira reunião semana passada com o seguinte projeto desenhado: mudar o Vestibular Indígena 2021 46 
para o meio do ano, e o ingresso dos estudantes indígenas para o segundo semestre do ano seguinte. Com isso, os indígenas 47 
cursariam, no primeiro semestre, um bloco de disciplinas especiais mais uma disciplina do curso de ingresso. O ingresso no 48 
segundo semestre, que está em discussão, poderia ser feito via ABI (Área Básica de Ingresso), quando os estudantes entrariam em 49 
uma espécie de semestre zero e fariam o semestre inteiro voltado só para a inclusão; no semestre seguinte, entrariam junto com os 50 
alunos regulares. Finaliza observando as implicações da DAC por conta dos regimentos, das câmaras e dos prazos. O prof. José 51 
Alves agradece a profa. Artionka e explica que o ingressante indígena do VI 2021 começa a cursar as disciplinas regulares do 52 
curso no ano seguinte, ou seja, no catálogo de 2023, impactando diretamente a oferta de vagas para o VI 2022, uma vez há uma 53 
correlação das vagas disponíveis de todos os sistemas de ingresso. O prof. Ricardo, da Matemática Aplicada, considera boa a 54 
proposta do ingresso no segundo semestre, já que o indígena fará primeiro as disciplinas de acolhimento para depois iniciar, com 55 
mais condições, o currículo regular. Pergunta como fica a questão do limite de integralização para esse aluno e o significado da 56 
sigla ABI no semestre zero. A profa. Artionka explica sobre a siga ABI (Área Básica de Ingresso). O prof. José Alves faz 57 
esclarecimentos quanto ao impacto das vagas, caso o Vestibular Indígena fique para o segundo semestre e que as vagas regulares 58 
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sejam automaticamente transferidas para 2023, uma vez que esses estudantes não ingressarão em 2022. Explica o impacto da 1 
relação candidato/vaga para os cursos de alta demanda. O prof. Rene, da Química, considera interessante a proposta do estudante 2 
indígena iniciar no semestre zero que ajuda na adaptação acadêmica do aluno. Pergunta sobre a disciplina “Diálogos Interculturais” 3 
e se o egresso poderia ter um diploma equivalente ao college. O prof. Felippe, da Engenharia Física, pergunta em qual semestre o 4 
aluno indígena faria a disciplina do curso escolhido; fala da dificuldade de aprovação dos alunos em duas disciplinas da Física e 5 
ainda pergunta se o objetivo da disciplina do curso é fazer uma integração com as pessoas. A profa. Paula Caruso, da Dança, 6 
considera a proposta boa com um tempo de integralização dos alunos. Questiona se a disciplina específica do curso, iniciando no 7 
semestre zero, pode ser convalidada e também se poderia ter mais de uma disciplina específica. A profa. Artionka responde às 8 
perguntas, esclarecendo: que a disciplina “Diálogos Interculturais” propõe uma simetria entre os conhecimentos indígenas e não 9 
indígenas abordando vários temas como educação, saúde, transmissão de conhecimento; que a ideia dos colleges não será 10 
aplicada; quanto ao tempo de integralização, que muitos estudantes já passaram por outros processos de formação superior e, com 11 
isso, não há necessidade de retê-los por um ano; que considera ideal que a unidade faça o acolhimento através da disciplina que o 12 
curso irá oferecer, ou seja, que o indígena se familiarize com os alunos do curso e com alguma disciplina do curso e ainda 13 
esclarece que a disciplina específica vai ser considerada no histórico do estudante, podendo ser oferecida mais de uma disciplina, 14 
desde que observada a carga horária. A profa. Rosangela, da Nutrição, fala da dificuldade de alguns alunos indígenas da FCA no 15 
avanço da grade curricular e pergunta se um semestre será suficiente para esses alunos defasados e se ainda é pensado em 16 
algum processo inicial avaliativo do grau de conhecimento desses alunos. O prof. Fábio informa que a Medicina está criando um 17 
Grupo de Trabalho também a para recepção dos alunos indígenas; considera muito boa a proposta de não bloquear as vagas 18 
regulares para 2022, pois estão contando que os alunos ingressarão no curso em 2023; fala da preocupação com o semestre de 19 
adaptação, uma vez que o curso de Medicina segue uma sequência de disciplinas na qual não é possível inverter a ordem, sendo 20 
necessário que o aluno indígena ingresse no primeiro semestre e fique o ano inteiro no sistema de adaptação; pontua que o GT da 21 
Medicina quer trabalhar junto com o GT da Reitoria e que pensaram também em ter disciplinas da medicina na recepção do aluno 22 
indígena. O prof. Silvio, da Biologia, pontua que o ingresso indígena com o semestre zero ou percurso formativo não é um “ProFIS 23 
Indígena”, ou seja, o aluno não escolhe o curso a posteriori; questiona se um semestre de adaptação é suficiente e qual o objetivo 24 
desse semestre; observa que  o ingresso de 2020, nos cursos do IB, teve a participação das disciplinas da FE e do IEL e que houve 25 
uma série de palestras organizadas pelo (EA)2. Para o ingresso de 2021, que ocorreu no segundo semestre, informa que o IB se 26 
manifestou contrário a esse ingresso, porque ficou entendido que o aluno entraria no curso no segundo semestre e não haveria algo 27 
mais formativo nesse sentido. No entanto, entende agora que a proposta que está sendo discutida pelo GT é que no ingresso de 28 
2022 o semestre zero vai contar com disciplinas do percurso formativo, mais as disciplinas de integralização do curso. Pergunta se 29 
o aluno que ingressa em 2022 vai seguir a turma de 2023 e o catálogo de 2022, uma vez que a Resolução Consu A-32/2017 exige 30 
que as vagas para 2022, e o que está sendo proposto é que as vagas sejam debitadas de 2023. Informa que o IB já fez um GT de 31 
acolhimento em 2020, no qual contou com a participação de funcionários não docentes e discentes, essencial no acolhimento dos 32 
estudantes indígenas. A profa. Artionka responde sobre o tempo de adaptação do indígena, informando que a proposta de um 33 
semestre de acolhimento é com base na experiência de três anos, tanto no acolhimento acadêmico quanto no acolhimento social; 34 
que o objetivo do percurso formativo é duplo, ou seja, integrar o estudante indígena em um sistema novo e na área de 35 
conhecimento que ele escolheu seguir. Informa que foi feita uma avaliação, por demanda da PRG, sobre o desempenho dos 36 
estudantes indígenas nas diferentes áreas e constatou-se que alguns alunos têm melhor desempenho em algumas áreas e outros 37 
em outras áreas. Responde, também, que não foi pensado em um processo de avaliação para medir se o aluno precisa do percurso 38 
formativo, mas que é uma ideia que se pode pensar no próprio desempenho do vestibular. Sobre as questões do prof. Fábio, 39 
ressalta que a Medicina é uma área muito importante para os estudantes indígenas, relatando que havia aldeias com sete mil 40 
indígenas nunca viram um médico, até a chegada do “Programa Mais Médicos”. No entanto, os técnicos de enfermagem e 41 
enfermeiros atuaram como se fossem médicos. Diante disso, informa que não há um estudante indígena que não saiba o que é 42 
Medicina e que eles aliam a medicina ao conhecimento tradicional nos casos de adoecimento. Considera que há necessidade de 43 
adaptação acadêmica, pois mesmo que sejam selecionados pelo vestibular, os processos de formação são deficitários, assim como 44 
ocorre com os alunos regulares. Sobre tempo de integralização, informa que inicialmente será trabalhado com um semestre, 45 
considerando que poderá ser avaliado mais à frente se será ou não suficiente e finaliza esclarecendo que a compatibilização de 46 
horários das disciplinas será resolvida pela DAC. O prof. José Alves agradece à profa. Artionka, considerando que o GT será 47 
enriquecido com as questões levantadas nessa reunião. Segue para o item de Pauta 2.1 Resolução do Vestibular Unicamp 2022 48 
e a profa. Núbia, da Arquitetura, pergunta se nessa resolução as vagas indígenas serão obrigatoriamente regulares e não mais 49 
vagas extras e o prof. José Alves responde que a possiblidade de vagas extras continua. Esclarece que, na prática, as vagas 50 
regulares serão subtraídas em 2023 e não em 2022. A profa. Érika, da Enfermagem, informa que as vagas foram discutidas na 51 
congregação e vai verificar porque a resposta não foi encaminhada à Comvest. Observa que a congregação optou por manter 38 52 
vagas no vestibular tradicional e duas vagas regulares para o VI, mas não tinha a informação de que as vagas contariam somente 53 
para 2023. Com isso, informa que a Enfermagem irá manter como aprovado na congregação. O prof. Silvio, da Biologia, informa 54 
que também aprovaram 2 vagas  regulares para os cursos 6 e 46 e, pela proposta que está sendo colocada, o ingresso desses 55 
alunos seria no segundo semestre de 2022 que é o semestre zero, o que leva esse aluno a começar de fato a seguir a grade de 56 
proposta como primeiro semestre. Ressalta que, na prática, o ingressante vai seguir a turma de 2023, mas ingressando no catálogo 57 
de 2022. Questiona se para a DAC esse aluno, oficialmente, está ingressando no segundo semestre de 2022, pois para o MEC são 58 
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consideradas duas vagas para 2022. Caso seja dessa forma, considera que está sendo atendida a Resolução A - 032/2017. Caso 1 
contrário, a Resolução não estaria sendo cumprida e pergunta se o não cumprimento implicaria na perda das vagas. A profa. 2 
Rosangela pontua que a FCA entendeu que as vagas seriam para o vestibular de 2022 com o ingresso no mesmo ano e quando os 3 
cursos definiram as vagas indígenas, como regular ou extra, foi pensando no ingresso no primeiro semestre. O prof. José Alves 4 
esclarece ao prof. Silvio que não há desacordo com a norma do CONSU, pois os alunos que ingressarão serão regularmente 5 
matriculados. Explica que o fato de o aluno não estar no catálogo do curso daquele ano não significa que a universidade não 6 
cumpriu a norma, pois vai permitir a matrícula do aluno em 2022 em uma disciplina ou mais, conforme o desenho proposto pelo GT. 7 
Ressalta que não há desacordo com a norma A-032/2017, pois o que está sendo efetivamente tratado, por conta do complexo 8 
sistema do ingresso e das vagas, é aprovar como tal as vagas regulares e não regulares e colocar o adendo e no despacho, junto à 9 
Procuradoria Geral, que permita interferir no edital. Explica que se o Vestibular Indígena ocorrer no meio do ano com ingresso em 10 
agosto, colocaria um adendo dizendo que as vagas regulares serão subtraídas de 2023. Se o entendimento geral é que ninguém 11 
está diminuindo vagas, só estaria retirando essas vagas se o estudante indígena ingressasse no primeiro semestre. Informa que 16 12 
cursos estabeleceram 32 vagas indígenas regulares. Ressalta que as vagas regulares afetam a relação candidato/vaga e, como 13 
provavelmente ocorrerá o ENEM, haverá ainda mais uma elevação na relação candidato/vaga porque o vestibular perde 20% do 14 
total das vagas. Informa que houve uma manifestação do envio de vagas da FEAGRI com a solicitação de substituição das vagas 15 
olímpicas para o processo de seleção exclusiva para estudantes dos colégios técnicos agrícolas. Esclarece que já houve essa 16 
conversa no passado, no entanto, a Comvest não pode criar sistema de ingresso diferente do que está estabelecido na norma. O 17 
prof. Silvio sugere, na resolução, Artigo 1º, § 3º, onde consta “Na hipótese de cancelamento dos ingressos...” substituir por “Na 18 
hipótese de cancelamento dos sistemas de ingresso...” Não havendo mais observações, o prof. José Alves ressalta que está sendo 19 
votada a resolução com o adendo que seguirá para a Procuradoria Geral. A Resolução do Vestibular Unicamp 2022 é colocada em 20 
votação e aprovada com 37 votos favoráveis e 2 abstenções. A seguir fala sobre o calendário informando que depois da reunião 21 
com as universidades, o ENEM marcou a prova no mesmo dia da prova da Unicamp e da Fuvest . Com isso, foi feita uma nova 22 
rodada de conversas e a segunda fase da Unicamp ficou para 09 e 10 de janeiro e não mais 16 e 17/01, que ficará com a Fuvest. 23 
Observa que essa mudança nos permite fazer as chamadas de uma forma mais tranquila, considerando três chamadas até o início 24 
das aulas. Segue para o item 2.2 Resolução do Processo Seletivo Aberto para preenchimento das Vagas Remanescentes 25 
2021/2022. O Prof. José Alves confirma para o prof. Ricardo, da Matemática Aplicada, que as vagas relacionadas aos cursos do 26 
IMECC são creditadas no curso 51. O prof. Vinícius também questiona de que forma as vagas remanescentes são computadas na 27 
Música, já que há diversas modalidades de instrumentos; em relação a prova de Habilidades Específicas, observa que em editais 28 
anteriores a redação não foi precisa no sentido de deixar claro que a prova de Habilidades Específicas é eliminatória e não só 29 
classificatória; aponta no Parágrafo Único, do Artigo 18, que trata da desclassificação dos candidatos ausentes ou que obtiveram 30 
nota zero. Pergunta se o candidato que teve um rendimento 10% da prova se continuaria concorrendo. O prof. José Alves solicita 31 
que o Parágrafo Único do Artigo 18 conste da seguinte forma: “Estarão desclassificados(as) os candidatos(as) ausentes ou que 32 
obtiverem no zero ou o percentual mínimo definido pelo curso na PHE.” Completa informando que, no caso da Música, precisa 33 
definir qual é o percentual para inserir  no edital. O prof. José Alves apresenta uma versão nova do edital e menciona o Artigo 3º, 34 
com uma sugestão da DAC: “O PSA 2021/2022 é composto por três fases de caráter eliminatório e classificatório para todos(as) 35 
os(as) candidatos(as), e de uma terceira fase também eliminatória e classificatória para os(as) candidatos(as) aos cursos que 36 
exigem Prova de Habilidade Específica.” O prof. Silvio menciona que durante o último processo seletivo, foi indicado pela DAC que, 37 
concomitante ao processo de análise de compatibilidade de currículo, as coordenações já indicassem os aproveitamentos de 38 
estudos. Só que de acordo com o Regimento Geral do Aluno, quem faz o pedido é o aluno. Mas lembra que em conversa com a 39 
com a DAC , isso poderia ser indicado pela coordenação.  Diante disso sugere, no §1º do Artigo 15, que acrescente uma frase 40 
indicando a possibilidade, durante a análise de compatibilidade de currículo, de as coordenações indicarem à DAC as disciplinas a 41 
serem aproveitadas. O prof. Matheus, da Engenharia de Computação, sobre aproveitamentos de estudo, coloca que não se sentiria 42 
confortável em fazer o pedido pelo aluno para as disciplinas de outras unidades. O prof. Gustavo, da Engenharia Civil, informa que 43 
também que a DAC e ela deixou muito claro que a coordenação de um curso não pode indicar disciplinas de outras unidades e 44 
considera importante que isso conste no edital. O prof. José Alves pondera que, por conta do posicionamento da DAC, não 45 
permitirá que um coordenador de um curso atue por outro de outro curso. Ressalta que a expectativa é que esse ano tenha muitas 46 
vagas, sobretudo para o terceiro semestre. O edital de Vagas Remanescentes é colocado em votação com os ajustes sugeridos e 47 
aprovado com 38 votos favoráveis. O prof. Sérgio, da FEF, relata que durante essa pandemia houve pedidos de alunos querendo 48 
migrar do curso diurno para o noturno e vice-versa e queria saber se para o mesmo curso é possível fazer essa mudança de outra 49 
forma. O prof. José Alves sugere que o prof. Sérgio formalize esse pedido e encaminhe para PRG, DAC e Comvest e acredita que 50 
esse assunto possa ser tratado na CCG. O prof. José Alves informa que talvez haja uma reunião extraordinária caso seja 51 
necessário fazer um edital do Vestibular Indígena, mas tudo indica que não.  Finaliza a reunião agradecendo a presença de todos e 52 
desejando um bom final de semestre e boas férias. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a 53 
presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara 54 
Deliberativa. Cidade Universitária, 10 de junho de 2021. 55 


