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ATA DA 287ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 
VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 12/03/2020. Início: 10h10min. Término: 11h45min. 2 
Local: Sala da Câmara Deliberativa da Comvest. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Diretor da Comvest. Representantes 3 
da Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora Adjunta; Kleber Roberto Pirota, 4 
Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições 5 
e/ou Entidades: Adriano Pinto Mariano, Engenharia Química; Aquiles Tescari Neto, Letras; Camila Loureiro Dias, História; 6 
Célia Regina Duarte, Colégio Técnico de Campinas; Cynthia Agra de Brito Neves, Estudos Literários; Fábio Husemann 7 
Menezes, Medicina; Fábio Luiz Usberti, Ciência da Computação; Felippe Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; 8 
Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Iara L. Schiavinatto, Reitoria; Islene Calciolari Garcia, Engenharia de Computação; 9 
Joice Melo Vieira, Ciências Sociais; Juliano Lemos Bicas, Engenharia de Alimentos; René Alffonso Nome Silva, Química; Laura 10 
de Oliveira Nascimento, Farmácia; Lino Anderson da Silva Grama, Matemática; Erika Z. Tanaka, Enfermagem; Luis Roberto 11 
Marcondes Martins, Odontologia; Zigomar Menezes de Souza, em substituição ao professor Marco Túlio Ospina Patino, 12 
Engenharia Agrícola; Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos, Arquitetura e Urbanismo; Norma Silvia Trindade de Lima, 13 
Pedagogia; Paula Caruso Teixeira, Dança; Ricardo Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Rogério Gonçalves dos 14 
Santos, Engenharia Mecânica; Sérgio Settani Giglio, Educação Física; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Tatiana 15 
Andrea Benaglia Carvalho, Estatística; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia; Thiago Pedro Mayer Alegre, 16 
Engenharia Física; Tiago Henrique Machado, Engenharia de Controle e Automação; Vinícius de Sousa Fraga, Música e 17 
Wanderley Martins, Artes Cênicas. Justificaram a ausência os professores: Milena Fernandes de Oliveira (Ciências 18 
Econômicas): em compromisso acadêmico; Suzy Mary Aparecida B. Jacintho (Colégio Técnico de Limeira): motivo particular; 19 
Silvia Helena Furegatti (Artes Visuais): em compromisso acadêmico e Varlei Rodrigues (Física): em compromisso acadêmico. 20 
Novos membros: Paula Caruso Teixeira, Dança; Varlei Rodrigues, Física; Vinícius de Sousa Fraga e Leandro Barsalini 21 
(suplente), Música; Giorgio Venturini, Filosofia; Adriano Pinto Mariano, Engenharia Química e Vinícius Tieppo Meira, Geologia. 22 
O prof. José Alves inicia a reunião apresentando a nova sala de reuniões da Câmara Deliberativa e informando o novo espaço 23 
destinado à correção de provas do Vestibular, que é anexo ao prédio da Comvest, estando em vias de conclusão. Apresenta as 24 
justificativas de ausência e dá boas vindas aos novos membros. Segue para a Pauta, item 1.1 Aprovação da ata da reunião 25 
de 19.09.2019. Sem manifestações, a ata é aprovada com seis abstenções. Segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Aprovação 26 
do Edital de Isenção da Taxa de Inscrição para o Vestibular Unicamp 2021. Informa as principais mudanças no Edital: 27 
inclusão dos cursos da carreira de Tecnologia na Modalidade 3; inclusão, na Modalidade 1, do NIS (Número de Identificação 28 
Social), para os candidatos que são beneficiados com programas governamentais através do cadastrado no CadÚnico 29 
(Cadastro Único para Programas Sociais). Observa que estes estarão dispensados de encaminhar o cálculo de renda familiar. 30 
O prof. José Alves propõe encaminhamento do edital com alteração no item 8.2, que o candidato seja desobrigado de carregar 31 
a documentação exigida para os demais candidatos da Modalidade 1. O prof. Ricardo Biloti, da Matemática Aplicada, solicita 32 
esclarecimentos sobre o número de vagas ofertadas nas modalidades 1, 2 e 3 e sugere que o item 7.1 tenha uma 33 
complementação que deixe claro que o candidato deve enviar a documentação de forma digital. O prof. José Alves faz 34 
esclarecimentos ao prof. Ricardo Biloti sobre o número de vagas ofertadas nas Modalidades 1, 2 e 3 e acata que o item 7.1 seja 35 
complementado com a seguinte redação no final do parágrafo: “..., o arquivo deverá ser convertido em pdf.”. Esclarece os itens 36 
6.2.1 e 6.2.2 ao prof. Silvio, da Biologia, e solicita, para maior clareza no edital, a inversão desses itens. Também acata a 37 
correção feita pelo prof. Silvio no item 2.1, onde constava: “...pelos Coordenadores Executivo e Adjunto...”, que conste: “pelos 38 
Diretor e Diretor Adjunto...”. Faz esclarecimentos quanto aos prazos estipulados no edital. Coloca o Edital em votação com as 39 
mudanças propostas. O Edital é aprovado com uma abstenção. Segue para o item 2.2 Aprovação das mudanças no 40 
Regimento Interno da Câmara Deliberativa. Informa que foi constituído um Grupo de Trabalho para: adequar a nomenclatura 41 
do Coordenador Executivo para Diretor e de Coordenadora Adjunta para Diretora Adjunta; mudança dos representantes 42 
convidados: APEOESP, SINPRO, DCE, que passam a ser convidados sem direito a voto; diminuição no número de 43 
representantes da reitoria, de quatro para um representante. Esclarece que nesse último caso fica mantido como representante 44 
da reitoria o Dr. Chaim, por pertencer à Medicina e cooperar com a Comvest há mais de vinte anos.  Explica que a decisão pela 45 
diminuição de representantes é também por conta da dificuldade de quórum. O Regimento Interno da Câmara Deliberativa é 46 
aprovado por unanimidade. Segue para item 2.3 Proposta de criação de reserva de vagas para pessoas com deficiência 47 
(PCD). Explica que é necessário concluir o processo de políticas de inclusão, mas que o número de pessoas com deficiência 48 
não foi contemplado nas mudanças de 2018. Lembra que naquele ano foi recebido na Câmara Deliberativa o Subsecretário da 49 
Secretaria Especial de Pessoas com Deficiência do Governo do Estado de São Paulo, que fez uma apresentação bem 50 
fundamentada desse grupo, mostrando a invisibilidade dos PCDs. Com isso, a ideia foi discutida e amadurecida para que a 51 
partir deste momento possa haver a inclusão desse grupo. Informa que foi analisada a legislação e promovido diálogo com a 52 
Comissão de Acessibilidade ligada à Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp e feita a proposta a partir dos 53 
pressupostos legais para pessoas com deficiência física, auditiva, visual, mental e com transtorno de espectro autista. 54 
Recomenda-se a oferta de 1 ou 2 vagas em cada curso de graduação, ficando limitada a reserva de vagas para essa finalidade 55 
ao máximo de 10% das vagas regulares do curso , de forma voluntária. Informa que no último vestibular 108 candidatos 56 
solicitaram atendimento especial para a realização das provas, mas que 48 destes eram TDAH, que não estão incluídos nessa 57 
política. Dessa forma, foram atendidas 60 pessoas, mas nenhuma aprovada. Explica que a proposta deverá passar por 58 
aprovação na Câmara, fazendo deliberar nas congregações dos cursos e entrar na pauta do CONSU no mês de julho. Explica 59 
que a ideia é trabalhar no edital do Vestibular Unicamp como se a proposta PCD estivesse aprovada; contudo, se não for 60 
aprovada no CONSU, a proposta será retirada. Quanto às vagas, serão regulares ou adicionais, tal como já ocorre com o 61 
Vestibular Indígena e o Vestibular Olímpico. Explica ainda que esses candidatos deficientes, se aprovados em maior número do 62 
que o de vagas ofertadas para esse fim, passam a concorrer nas vagas de ampla concorrência, fazendo juz às outras políticas 63 
já existentes. A profa. Norma, da Pedagogia, parabeniza a iniciativa do Vestibular com relação à inclusão de PCDs. Informa que 64 
no documento apresentado sentiu falta da descrição das categorias de deficiência de pessoas com altas habilidades e 65 
superdotação. Informa que desde 2008 há uma política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva e 66 
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que estão contempladas como público-alvo da educação especial, bem como contempladas pela política nacional. Nesse 1 
sentido, a política prevê três grupos como público-alvo: pessoas com deficiência mental, auditiva, visual; pessoas com 2 
transtornos globais de desenvolvimento (onde o espectro autista está contemplado) e pessoas com altas habilidades e 3 
superdotação. Dessa forma, sugere que esse último grupo faça parte da proposta. Pontua que causa estranhamento a adesão 4 
dos cursos ser voluntária, uma vez que é direito constitucional. Também pontua que a política nacional trata de um dispositivo 5 
legal presente desde 1988 que é o AEE (Atendimento Educacional Inclusivo), considerando que todas as modalidades de 6 
ensino deveriam conhecer esse dispositivo. O prof. Fábio, da Medicina, faz considerações sobre a importância da inclusão, no 7 
entanto o preocupa a estrutura docente e o despreparo das pessoas para receber esse aluno. Pontua a necessidade de o curso 8 
oferecer algo que possa inserir esse aluno no mercado de trabalho. O prof. Silvio parabeniza a Comvest pela proposta e 9 
exemplifica o caso de um aluno deficiente visual, do curso de Fonoaudiologia, relatando as dificuldades dos docentes em 10 
atendê-lo naquele momento. Informa as dificuldades do IB que passa por 22 cursos e não dispõe de salas acessíveis 11 
suficientes. Sugere três propostas para contribuir: que a adesão ao PCD seja discutida em outros âmbitos da universidade, 12 
mesmo que dentro das unidades de ensino; sugere que haja aprovação em conjunto das unidades envolvidas no oferecimento 13 
de disciplinas e disciplinas de serviço do curso e que seja dado suporte da Secretaria Executiva de Direitos Humanos para dar 14 
apoio educacional para treinamento de docentes e funcionários. O prof. Sérgio, da Educação Física, considera importante a 15 
Comvest levar a proposta a instâncias superiores para maior clareza da política de inclusão. Relata que, apesar de ter PCDs no 16 
curso da FEF, ainda há problemas com o espaço físico. A profa. Norma cita o LEPED, laboratório de pesquisa na FE, cuja 17 
coordenadora é referência em inclusão. O prof. Tiago, da Física, fala que o Instituto de Física presta serviços a outras 18 
unidades, tem acesso parcial aos alunos com PCD, mas não tem todo o instituto com acessibilidade. Enfatiza que essa 19 
proposta deva passar pela administração central da universidade. O prof. José Alves esclarece que essa proposta não está 20 
descolada da administração central, uma vez que já foi discutida com o Reitor e que a Universidade, junto à Diretoria de Direitos 21 
Humanos, conta com uma comissão assessora para políticas de inclusão de pessoas com deficiência. A temática da 22 
acessibilidade está sendo discutida por uma equipe bastante grande e multidisciplinar. Explica que a Comvest é o órgão 23 
responsável pelo ingresso na universidade, por isso o seu papel de fazer a política de inclusão. Explica a questão do caráter 24 
optativo dos cursos à proposta de reserva de vagas para PCDs. Observa que a presença maior desses alunos na Universidade 25 
ampliará a pressão e, consequentemente, o compartilhamento de experiências. Coloca o item 2.3 em votação com o adendo do 26 
prof. Silvio, da Biologia, para que todas as congregações sejam consultadas e a inclusão de pessoas com altas habilidades e 27 
superdotação, proposta pela profa. Norma. A profa. Norma faz esclarecimentos sobre pessoas com altas habilidades e 28 
superdotação. O prof. José Alves coloca o item 2.3 em votação e ele é aprovado com uma abstenção. Esclarece que fará um 29 
cronograma para que o Conselho Universitário aprecie a proposta em tempo hábil para a inclusão ou não no edital do Vestibular 30 
Unicamp.  Segue para o Expediente, item 3.1 Avaliação do Ingresso Unicamp 2020. Informa que será apresentada uma 31 
avaliação geral do ingresso 2020 e que fez uma apresentação parecida na CCG, informando basicamente que as mudanças no 32 
último vestibular foram exitosas do ponto de vista da operacionalidade do sistema e que o vestibular foi menos cansativo para 33 
os candidatos. Chama a atenção para o Instituto de Artes e para o curso de Arquitetura no sentido de encurtarem o prazo do 34 
calendário de provas de Habilidades Específicas para que a divulgação da lista seja agilizada. Com a palavra, o prof. Rafael 35 
Maia apresenta as taxas de aprovação e o perfil dos candidatos ingressantes; o quadro geral com a distribuição das vagas nas 36 
diferentes formas de ingresso; a lista dos cursos mais concorridos em cada uma das formas de ingresso, destacando a 37 
Medicina, Arquitetura, Ciências Biológicas, Midialogia e Ciência da Computação; o número de inscritos; destaca que o curso de 38 
Enfermagem é o curso mais concorrido no Vestibular Indígena; relaciona os cursos com maior número de inscritos no Vestibular 39 
Olímpico; apresenta o perfil de cotistas no Vestibular Unicamp e no ENEM, destacando que nem todo candidato preto e pardo 40 
faz a opção pelas cotas; destaca a presença de mulheres nas Vagas Olímpicas, no ENEM e no VU; apresenta as taxas de 41 
abstenção; os dados dos matriculados até a quinta chamada; o perfil dos matriculados sem o PROFIS; a região dos 42 
matriculados; a distribuição de renda dos matriculados; o perfil dos matriculados de acordo com a forma de ingresso; os 43 
matriculados provenientes da escola pública e a porcentagem de autodeclarados pretos e pardos. O prof. Rafael esclarece ao 44 
prof. René, da Química, sobre a meta de pretos e pardos e afirma que a PRG e o SAE estão atentos à oferta de bolsas, que 45 
vem crescendo a cada ano. O prof. José Alves faz esclarecimentos sobre a política de bolsas, destacando que a universidade 46 
continua sustentando e dando suporte para todos os seguimentos. O prof. Rafael esclarece ao prof. Adriano, da Faculdade de 47 
Engenharia Química, sobre o preenchimento de vagas no Vestibular Olímpico e informa que o número de matriculados nesse 48 
vestibular é mais baixo que nos outros sistemas de ingresso. O prof. José Alves esclarece ao prof. Adriano sobre o Of. Circ. 49 
Comvest 001/2020 enviado às unidades. Explica sobre o Vestibular Indígena e que parte dos estudantes indígenas quer uma 50 
reformulação do Vestibular para um modelo de ingresso único, como o PROFIS, e depois a seleção dos candidatos, tal como já 51 
desenhado por membros da Câmara que estão muito próximos aos estudantes indígenas, mas isso não foi possível fazer nesse 52 
momento. Considerando que a adesão de novos cursos para o Vestibular Indígena possa ficar para 2022, talvez esse sistema 53 
de ingresso possa ser redesenhado. Segue para o item 3.2 Ações para ampliar número de inscritos de escola pública. 54 
Informa que objetivo é fazer crescer o número de inscritos de Escolas Públicas. Explica que, além do trabalho que a equipe de 55 
Comunicação Social e de Eventos da Comvest já faz, incluindo visitas às escolas públicas, a ideia é fazer um simulado online, 56 
através de um acordo com a Secretaria de Estado de Educação. Os candidatos se inscreveriam e fariam a prova online (que 57 
seriam as provas reservas do vestibular de anos anteriores). Os candidatos que acertarem 50% das questões, no limite de até 58 
três alunos por escola, terão a isenção na inscrição do Vestibular, independente da sua condição econômica. Para alunos que 59 
tiverem 80% de acerto nas questões, mesmo que a escola ultrapasse o número de três candidatos, esses também se 60 
beneficiarão com a isenção. A meta é ter 2.000 estudantes a mais de Escola Pública na Unicamp inscritos no Vestibular da 61 
Unicamp. Apresenta os nomes sugeridos pela Comunicação Social para essa ação. O prof. Sérgio, da FEF, solicita um relato 62 
do trabalho da Comissão de Averiguação. O prof. José Alves fala que a Comissão de Averiguação é um tema complexo; 63 
pontua que houve um número muito grande de candidatos convocados que não compareceram à averiguação: dos 850 64 
candidatos convocados, quase 20% não compareceu; houve um índice de candidatos não validados próximo a 20%. Em 65 
números, informa que 145 candidatos não foram validados pela comissão e, destes, 133 entraram com recurso e 94 tiveram sua 66 
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matrícula validada. Observa que esses números podem dar indícios de que os critérios não tenham ficado muito claros. 1 
Considera que quando há um número muito grande de bancas avaliadoras há disparidade de critérios, pois nessa Comissão 2 
atuaram 15 bancas, mais as bancas suplentes. Na segunda matrícula presencial, informa que foram convocadas mais de 100 3 
pessoas para a averiguação e que compareceram pouco mais de 45 pessoas e que, nesse grupo, apenas 5 foram reprovados; 4 
desses, 3 entraram com recurso e foram aprovados. Fala que no dia de hoje foram convocadas 75 pessoas, divididas em dois 5 
grupos de horário; no primeiro grupo, de 38 pessoas, compareceram apenas 15. Salienta que o receio agora é do não 6 
preenchimento das vagas, mas que é necessário esperar o resultado final. A profa. Ana Almeida, Diretora Adjunta, informa que 7 
no ano passado, a partir de ação da Educafro, foram denunciadas 140 pessoas e, após a averiguação, 9 pessoas não foram 8 
validadas, mesmo após o recurso. Pontua que foi um processo de aprendizagem e agora é um momento de reflexão para 9 
avançarem juntos nessa missão. A profa. Laura, da Farmácia, sobre o item 3.2, faz um relato de uma das visitas feita a Escola 10 
Pública acompanhada de uma aluna do curso de Farmácia que estudou em Escola Pública; segundo ela, esta aluna despertou 11 
o interesse dos estudantes, que quiseram saber de sua experiência na Unicamp. A profa. Ana Almeida agradece o relato da 12 
profa. Laura, dizendo que é esse exatamente o programa de visitas às Escolas Públicas desenvolvido pela Comvest, que se 13 
baseia no envio de estudantes da Unicamp para as suas escolas de origem. A profa. Laura sugere divulgar esse programa. O 14 
prof. José Alves pontua que, no ano passado, na adoção do ENEM, foram contactadas todas as escolas de Ensino Médio da 15 
Região Metropolitana de Campinas, da região de Piracicaba e da região de Limeira, para o agendamento de visitas. Ainda 16 
pontua que o intuito de conversar com a Secretaria de Educação é o de dar uma capilaridade para que as pessoas de lugares 17 
mais distantes nos olhem. Não havendo manifestações, o prof. José Alves encerra a reunião agradecendo a presença de todos. 18 
Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original 19 
para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 12 de março de 20 
2020. 21 


