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ATA DA 294ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE 1 
PARA OS VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 11/03/2021. Início: 2 
10h10min. Término: 11h55min. Local: Reunião virtual pelo Google Meet. Presidente: José Alves de Freitas Neto, 3 
Diretor da Comvest. Pró-Reitora de Graduação: Eliana Martorano Amaral. Representantes da Comissão 4 
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, 6 
Coordenador de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Adriano Pinto Mariano, 7 
Engenharia Química; Aline Pascoalino, Geografia; Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis, Pedagogia; Cynthia Agra de 8 
Brito Neves, Letras; Daniel Fábio Kawano, Química; Fábio Luiz Usberti, Ciência da Computação; Felippe Benavente 9 
Canteras, Faculdade de Tecnologia; Guilherme Vieira Nunes Ludwig, Estatística; Gustavo Fraidenraich, Engenharia 10 
Elétrica; Gustavo Henrique Siqueira, Engenharia Civil; Laurita Marconi Schiavon, Educação Física; Lívia Oushiro, 11 
Linguística; Lino Anderson da Silva Grama, Matemática; Erika Z. Tanaka, Enfermagem; Jaime Hideo Izuka, Faculdade 12 
de Ciências Aplicadas; Luis Roberto Marcondes Martins, Odontologia; Lucia Granja, Estudos Literários; Marcus Bruno 13 
Soares Forte, Engenharia de Alimentos; Matheus Souza, Engenharia de Computação; Núbia Bernardi, Arquitetura e 14 
Urbanismo; Paula Caruso Teixeira, Dança; Rogério Gonçalves dos Santos, Engenharia Mecânica;  René Alfonso Nome 15 
Silva, Química; Ricardo Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Sérgio Niculitcheff, Artes Visuais; Silvio 16 
Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Susy Mary Ap. Bertagna Jacintho, Cotil; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, 17 
Fonoaudiologia; Tiago Henrique Machado, Engenharia de Controle e Automação; Varlei Rodrigues, Física; Vinícius de 18 
Sousa Fraga, Música e Wagner da Silva Amaral, Geologia. Justificativas de Ausência: Thiago Pedro M. Alegre (Eng. 19 
Física) em compromisso acadêmico e Wanderley Martins (Artes Cênicas), em férias. Novos membros: Núbia Bernardi 20 
(Arquitetura e Urbanismo), no lugar do profa. Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos. O prof. José Alves inicia a 21 
reunião informando que o Edital de Isenção não será votado nessa primeira reunião, uma vez que não foram concluídos 22 
todos os processos de ingresso para 2021. Dá boas vindas ao novo membro e apresenta as justificativas de ausência. 23 
Segue para a Pauta, item 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 26.11.2020. A profa. Livia Oushiro (Linguística) e os 24 
professores Silvio Roberto Consonni (Ciências Biológicas) e Fábio Luiz Usberti (Ciência da Computação) solicitam a 25 
inclusão de seus nomes na ata do dia 26/11/2020. Sem mais manifestações, a ata é aprovada com quatro abstenções. O 26 
prof. José Alves segue para o Expediente, item 2.1 Informações sobre o Vestibular 2021. Agradece à Câmara, à PRG 27 
e à Reitoria da Unicamp por todo o apoio nos processos da Comvest, lembrando que há um ano as atividades da 28 
universidade foram suspensas por conta da pandemia. Nesse cenário, comenta que todas as etapas do vestibular geraram 29 
muita ansiedade. No entanto, todos os processos foram positivos, desde o expressivo número de inscritos até maior o 30 
número de candidatos beneficiados com a isenção da taxa de inscrição.  Informa que tudo ocorreu bem na aplicação e 31 
na correção das provas que contou com mais de 150 pessoas no mesmo espaço, cumprindo todos os protocolos de 32 
segurança e sem nenhuma contaminação. Esclarece também que não houve regressão nos índices de inclusão em 33 
relação aos anos anteriores. Considera grande conquista para a Universidade a migração do sistema do Enem para o 34 
Vestibular, que funcionou como previsto. O prof. Rafael, Coordenador de Pesquisa, expõe um resumo com os dados 35 
dos processos de ingresso. Apresenta o número de inscritos em 2021 que superou os anos de 2019 e 2020; o índice de 36 
inscritos de Escola Pública, pouco mais que 34%, que foi o maior índice em 10 anos. Informa que a primeira fase foi 37 
divida em dois dias de prova para evitar aglomeração, sendo o primeiro dia para os candidatos das áreas de Exatas e 38 
Humanas e o segundo dia para os candidatos das áreas de Biológicas e Saúde. Comenta que a taxa de abstenção na 39 
primeira fase, de 13.8%, foi a maior nos últimos dois anos, mas na segunda fase a abstenção foi a menor em 10 anos, 40 
com 8.8%. Lembra que, por conta das vagas que migraram do Edital Enem para o Vestibular, o número de convocados 41 
em 2021 foi maior que em 2020 e o número total de convocados para o VU e Edital Enem foi de 3247 estudantes em 42 
primeira chamada e, destes convocados, 49,8% cursaram o Ensino Médio em Escola Pública; 1098 candidatos são PPI, 43 
totalizando um percentual de 33,8%. Destaca o número de candidatos beneficiados com a taxa de isenção aprovados em 44 
primeira chamada (19,4%), totalizando 629 candidatos; o número de candidatos convocados em primeira chamada de 45 
outros Estados (12,35%), totalizando 398 candidatos, sendo a maior parte do Estado de Minas Gerais; o índice de 46 
candidatos aprovados de Escola Pública em 32 cursos, destacando os cursos noturnos com maior porcentagem. 47 
Menciona também os cursos com menor porcentagem de ingressantes de Escola Pública; os cursos com maior 48 
porcentagem de PPIs e os cursos com menores índices de autodeclarados PPIs, observando que tantos os cursos com 49 
índices de maior porcentagem quanto os cursos com menor porcentagem de PPIS são muito parecidos com os do ano 50 
anterior. Sobre as Vagas Olímpicas informa: que o número de inscritos é próximo ao número de inscritos no ano 51 
passado; que foram realizadas três chamadas, com 96 candidatos matriculados e um convocado em quarta chamada até 52 
o momento; dos matriculados, 32,0% são de Escola Pública, 16.2% são candidatos PPs e 62% são candidatos de outros 53 
Estados, com maior número de candidatos vindo do Estado do Ceará; 15 medalhistas internacionais; 63 medalhistas de 54 
Olimpíadas Brasileiras e 19 medalhistas de Olimpíadas Brasileiras de Escola Pública. No ProFIS informa que a seleção 55 
foi feita com base no histórico escolar dos dois primeiros anos do Ensino Médio pelo fato de não ter sido utilizada a 56 
nota do Enem. No Vestibular Indígena, informa que foram ofertadas 88 vagas extras, com um número surpreendente de 57 
1697 inscritos; que os maiores números de inscritos são das cidades de São Gabriel da Cachoeira (AM) e Tabatinga 58 
(AM) e que a aplicação da prova está prevista para o dia 11/04/2021. Conclui dizendo que, apesar das expectativas 59 
serem baixas, por conta do cenário pandêmico, as metas foram atendidas na primeira chamada. O prof. Vinícius, da 60 
Música, compartilha a preocupação sobre a inclusão dizendo que a representação da Escola Pública nos cursos de Artes 61 
e Música é baixa. A profa. Eliana faz comentários sobre os ingressantes de Escola Pública e sugere verificar o perfil do 62 
tipo de Escola Pública por curso. A seguir fala da recepção dos estudantes calouros no próximo dia 15 de março e sobre 63 
site da calourada. Parabeniza o trabalho da Comvest, especialmente nos últimos quatro anos, que foram desafiadores e 64 
finaliza comentando a importância dos Coordenadores de Graduação pensar o ingresso dos estudantes através do 65 
vestibular. O prof. José Alves informa à profa. Paula Caruso, o número de candidatos inscritos do curso de Dança e 66 
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ainda comenta sobre a possível expansão do Vestibular Indígena, uma vez que a UFSCar está interessada em unificar os 1 
dois vestibulares. Comenta que com a participação de São Carlos os custos poderão ser rateados e o Vestibular Indígena 2 
ter maior abrangência. Informa que na próxima reunião será votado o Edital de Isenção, antes do início da próxima 3 
gestão, uma vez que a atual gestão termina em 19 de abril. Observa que as adequações de calendário, feitas no ano 4 
passado, devem ser mantidas neste ano e a necessidade de a Câmara ter o posicionamento da manutenção das condições 5 
do ponto de vista da prova, do conteúdo e assim por diante. Comenta também sobre a correção e o resultado das provas 6 
informando que esse ano os candidatos tiveram notas mais baixas na área de Exatas. Fala que os relatórios de correção 7 
estão sendo concluídos e serão encaminhados para cada coordenador de curso. Enfatiza a fala da profa. Eliana no 8 
sentido de a Câmara ser compostas por Coordenadores Associados de Graduação, permitindo a esses Coordenadores a 9 
proximidade necessária para que se possa planejar a permanência acadêmica dos ingressantes. O prof. Rafael informa 10 
que no final do processo de matrícula será encaminhado um relatório com o desempenho e perfil acadêmico dos 11 
matriculados, mas que também é possível elaborar um relatório equivalente com os convocados na primeira chamada ou 12 
mesmo com o perfil de quem concluiu as provas. Informa que, de modo geral, na prova desse ano, observou-se um 13 
desempenho menor na prova de Matemática e ainda que dos 1.616 candidatos de Escola Pública convocados em 14 
primeira chamada, 895 são de colégios técnicos (55%). A profa. Eliana esclarece ao prof. Rene, do curso de Química, 15 
sobre a pedagogia inclusiva e a proposta da PRG nos cursos de graduação direcionada pela renovação das diretrizes 16 
curriculares nacionais. A profa. Ana Almeida, Diretora Adjunta, agradece o compromisso da Câmara com os trabalhos 17 
da Comvest e comenta que a pauta da inclusão se tornou dominante na Unicamp e objeto de uma grande adesão. 18 
Considera interessante construir um fórum para discussões mais focadas e acredita que a Unicamp tem potencial 19 
apresentar uma política coerente, densa e que avança para o apoio econômico, financeiro e pedagógico. O prof. José 20 
Alves segue para o item 2.2 Retomada das discussões sobre as vagas para as pessoas com deficiência. Comenta que 21 
os ingressantes, na matrícula da próxima segunda-feira, deverão responder se tem ou não algum tipo de deficiência e se 22 
sim qual o tipo de deficiência. Esses dados serão encaminhados para os Coordenadores de cursos e para a Diretoria de 23 
Direitos Humanos. Informa, nos últimos quatros anos, o número das PcD: 162 candidatos em 2017, 188 em 2018, 272 24 
em 2019 e 382 em 2020. Observa que em 2020, dos 382 PcD inscritos, 12 foram aprovados. A profa. Érica da 25 
Enfermagem comenta de uma aluna ingressante de 2020 que fez contato com a coordenação de curso e que o receio 26 
dessa ingressante é com relação à acessibilidade. Considera importante o contato da coordenação com o ingressante 27 
PcD para acolhê-lo adequadamente. A profa. Núbia, da Arquitetura e Urbanismo, que também preside a Comissão 28 
Assessora de Acessibilidade considera a importância de discutir a necessidade de infraestrutura arquitetônica e 29 
pedagógica da Universidade com os órgãos envolvidos - PRG, CADER e COMVEST.  Comenta que há desafios que 30 
precisam ser enfrentados com os vários tipos de deficiência exemplificando a deficiência auditiva e cita o caso de um 31 
aluno do Cotuca que irá precisar de um intérprete de libras por três anos. O prof. José Alves faz esclarecimento sobre o 32 
encaminhamento da proposta feita em março do ano passado e que, inicialmente, a adesão dos cursos poderá ser 33 
opcional, podendo as vagas serem regulares ou extras, a depender dos cursos. Informa que essa decisão será submetida 34 
à CEPE e após ao CONSU. O prof. Silvio, da Biologia, sugere um levantamento prévio dos alunos PcD que estão 35 
cursando ou finalizaram o curso, para entender quais são os tipos de deficiência ou e como as unidades deram suporte a 36 
esses alunos. A profa. Núbia considera importante a sugestão do prof. Silvio e explica que um dos eixos de trabalho da 37 
Comissão de Acessibilidade é exatamente um senso de alunos e funcionários com deficiência no Campus. A profa. Ana 38 
Elisa, da Pedagogia, comenta que a Faculdade de Educação talvez possa contribuir através de vínculo com a pós-39 
graduação que atua exclusivamente com a pesquisa de libras. O prof. José Alves esclarece ao prof. Jaime Hideo que a 40 
intenção é que as vagas para PcD sejam ofertadas no Vestibular 2022. A profa. Laurita pergunta a Unicamp fará 41 
contratação de tradutor quando aberta vaga no curso para deficiente auditivo. O prof. Varlei, da Física, comenta a 42 
dificuldade da infraestrutura predial para atender PcD e o fato de o Instituto de Física ainda não ter um elevador. O prof. 43 
Ricardo, da Matemática Aplicada, considera importante inserir no memorando, que será encaminhado pela Comvest, 44 
algumas balizas para discutir na unidade para que possam responder de forma mais assertiva os tipos de deficiência. O 45 
prof. José Alves considera melhor deixar a discussão fluir mais um tempo, até mesmo por conta da transição de gestão, 46 
ponderando que é difícil avançar uma discussão na qual há muitas dúvidas e ainda considera a necessidade e a 47 
Comissão de Acessibilidade fazer um seminário. Dessa forma, retira a proposta de vagas para PcD considerando as 48 
discussões apresentadas e a necessidade de amadurecimento do assunto. Acredita que as conversas e levantamentos 49 
continuam sendo necessários, porque em algum momento será necessário o posicionamento da universidade. A profa. 50 
Lívia fala sobre a necessidade de apoio da EAD e o prof. Felippe Benavente pontua a importância de uma discussão 51 
mais aprofundada por conta da enorme gama de deficiências, bem como pensar na estrutura física, adaptação do corpo 52 
docente, dos funcionários e todas as pessoas que irão receber os deficientes. A profa. Núbia considera continuar as 53 
conversas para amadurecer mais a discussão sobre as políticas de inclusão. O prof. José Alves agradece a presença de 54 
todos lembra que a próxima reunião será realizada no dia oito de abril. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de 55 
Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. 56 
Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 11 de março de 2021.  57 


