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ATA DA 284ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 
VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 13/06/2019. Início: 10h15min. Término: 11h15min. 2 
Local: Sala do CONSU. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Coordenador Executivo. Representantes da Comissão 3 
Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Coordenadora Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza 4 
Mendonça, Coordenadora Acadêmica; Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador 5 
de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Alik Wunder, Licenciaturas; Amauri Hassui, 6 
Engenharia Mecânica; Aquiles Tescari Neto, Letras; Ariovaldo José da Silva, Engenharia Agrícola; Cynthia Agra de Brito Neves, 7 
Estudos Literários; Esther Luna Colombini, Ciência da Computação; Felippe Alexandre Silva Barbosa, Física; Gregory Bregion 8 
Daniel, Engenharia de Controle e Automação; Gustavo Henrique Siqueira, Engenharia Civil; Joice Melo Vieira, Ciências Sociais; 9 
Juliano Lemos Bicas, Engenharia de Alimentos; Julio Cezar Pastre, Química; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; Gustavo 10 
Fraidenraich (no lugar do prof. Leandro Tiago Manera), Engenharia Elétrica; Lívia Oushiro, Linguística; Luciana de Lione Melo, 11 
Enfermagem; Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos, Arquitetura e Urbanismo; Marisa Martins Lambert, Dança; Milena 12 
Fernandes de Oliveira, Ciências Econômicas; Noel dos Santos Carvalho, Midialogia; Raphael Soeiro Suppino, Engenharia 13 
Química; Ricardo Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Rui Luis Rodrigues, História; Sérgio Settani Giglio, Educação 14 
Física; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Tatiana Andrea Benaglia Carvalho, Estatística; Thiago Oliveira da Motta 15 
Sampaio, Fonoaudiologia e Rodrigo Spina O. Castro (no lugar do prof. Wanderley Martins), Artes Cênicas. Justificaram a 16 
ausência os Professores: Elinton Adami Chaim (Representante da Reitoria): em banca de tese na USP – Ribeirão Preto; 17 
Fanny Béron (Engenharia Física): em compromisso acadêmico; Iara Schiavinatto (Representante da Reitoria): em seleção de 18 
pós graduação no IA; Susy Mary Aparecida Bertagna Jacintho (Cotil): em compromissos acadêmicos; Roberto Marcondes 19 
Martins (Odontologia): impossibilitado por motivos logísticos; Hermilson Garcia do Nascimento (Música): em consulta médica e 20 
Sylvia Furegatti (Artes Cênicas): em atividades acadêmicas. Novo membro: Ricardo Caetano Azevedo Biloti (Matemática 21 
Aplicada), no lugar do prof. João Batista Florindo. O prof. José Alves inicia a reunião falando do lançamento de um 22 
documentário sobre o primeiro Vestibular Indígena da Unicamp feito pela jornalista Juliana Sangion, da Assessoria de 23 
Comunicação da Comvest, exibido no Sesc Campinas. A seguir informa as justificativas de ausência, apresentando e dando 24 
boas vindas ao novo membro. Segue para a Pauta 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 09.05.2019. O prof. Gustavo 25 
Siqueira, da Engenharia Civil, solicita correção da ata na linha 29 da página 1, onde consta: “O prof. Juliano Lemos, da 26 
Engenharia de Alimentos,...”, fazer constar: “O prof. Gustavo Siqueira, Faculdade de Engenharia Civil,...”. A ata é aprovada 27 
com quatro abstenções. Segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Resolução do Vestibular Unicamp 2020. O prof. José Alves 28 
informa que o documento que está sendo apresentado na tela tem algumas diferenças do documento encaminhado por e-mail. 29 
Destaca as seguintes alterações: duas vagas ao invés de uma no curso de Música (inciso II, parágrafo 2º do Artigo 1º); a 30 
inserção do parágrafo 3º do Artigo 8º: “Os candidatos optantes pelas cotas étnico-raciais poderão ser submetidos a uma 31 
Comissão de Averiguação, designada pela Diretoria Executiva de Direitos Humanos da Unicamp, preservando-se o direito a 32 
recursos e regras estabelecidas pela Unicamp, a qualquer momento do processo seletivo ou, caso aprovados, de seu vínculo 33 
acadêmico com a instituição.”; no inciso III do Artigo 32, esclarece que os cursos afins são definidos por Portaria Interna da 34 
Comvest e não por Portaria Interna da PRG, ficando com a seguinte redação: “...Os cursos afins são definidos por Portaria 35 
Interna da Comvest.”. A seguir fala sobre a negociação feita sobre a matrícula e que foi definido que haverá somente uma 36 
matrícula presencial, em 02 de março de 2020. Abre a palavra aos membros. O prof. Ariovaldo, da Feagri, solicita alteração no 37 
peso de LP para peso 2, no anexo III. O prof. José Alves esclarece para a professora Lívia, da Linguística, sobre a composição 38 
das provas interdisciplinares bem como os pesos. O prof. Silvio, da Biologia, faz as seguintes sugestões de alteração: no item 39 
IV do Artigo 1º onde consta: “ IV – 100 vagas oferecidas pelo Edital de olimpíadas científicas e competições de conhecimento 40 
de áreas específicas.” mudar para Edital Olímpico ou manter a mesma semântica; no parágrafo 1º do Artigo 8º, ao invés de: “A 41 
autodeclaração deverá ser assinada e entregue...” fazer constar “A autodeclaração deve ser assinada e entregue...”; no 42 
parágrafo 5º do Artigo 14, onde consta: “.....serão realizadas em todas as cidades.”, fazer constar: serão realizadas em todas as 43 
cidades em que forem aplicadas as provas do Vestibular.”; no parágrafo 1º do Artigo 19 que seja explícito o tempo adicional, 44 
onde consta: “§1º - O candidato terá no máximo 5 (cinco) horas e no mínimo 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para a 45 
realização da prova da 1ª fase.”, fazer constar: “O candidato terá no máximo 5 (cinco) horas e no mínimo 3 (três) horas e 30 46 
(trinta) minutos para a realização da prova da 1ª fase. Poderá ser concedido tempo adicional aos candidatos nos casos 47 
previstos no artigo 14.”; no inciso II, parágrafo 3º do Artigo 23, onde consta: “II – ... c) prova interdisciplinar de Ciências da 48 
Natureza, com 2 (duas) questões para todos os candidatos;” fazer constar: II - ...c) prova interdisciplinar de Ciências da 49 
Natureza, com 2 (duas) questões;”; no artigo 26, onde consta: “Para cada curso, até suas provas são consideradas 50 

prioritárias.” fazer constar: “Para cada curso, até duas provas são consideradas prioritárias.”; no artigo 34, onde consta: 51 
“ I – Diploma ou Certificado de Conclusão do Ensino Médio, ou equivalente. II – Histórico Escolar completo do Ensino 52 
Fundamental II realizado em estabelecimentos da rede pública brasileira (federal, estadual, municipal), para optante do PAAIS 53 
que faça jus à bonificação parcial prevista no artigo 9 inciso II. III – Histórico Escolar completo do Ensino Médio realizado em 54 
estabelecimentos da rede pública brasileira (federal, estadual, municipal), para optante do PAAIS que faça jus à bonificação 55 
parcial prevista no artigo 9 inciso I. IV – Certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio por meio do ENEM (até 2016) 56 
ou ENCCEJA, ou; V – Histórico Escolar do Ensino Médio supletivo, EJA, modalidades presencial, semipresencial ou à distância, 57 
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realizado em estabelecimentos da rede pública brasileira, de forma que o documento possua, no original, visto emitido pelas 1 
Secretarias Estaduais ou Municipais de Educação. VI. Declaração de que não cursou, em nenhum momento, parte do Ensino 2 
Médio em escola particular, mesmo como bolsista, conforme modelo previsto no Anexo XXXX. VII – Declaração, conforme 3 
modelo integrante desta Resolução (Anexo V), devidamente assinada, para os candidatos autodeclarados pretos ou pardos.”, 4 
fazer constar: “Para todos os candidatos: a) Diploma ou Certificado de Conclusão do ensino médio ou equivalente. Para 5 
optantes por cotas étnico-raciais: a) Autodeclaração étnico-racial, conforme modelo do Anexo V do Edital, devidamente 6 
assinada. Para optantes pelo PAAIS- Ensino Fundamental II: Para quem declarou ter cursado integralmente em escola pública 7 
o Ensino Fundamental II (da 5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano): a) Histórico Escolar Completo do Ensino Fundamental II realizado 8 
em estabelecimentos da rede pública brasileira (federal, estadual, municipal) b) Declaração de que não cursou, em nenhum 9 
momento, parte do Ensino Fundamental em escola particular, mesmo como bolsista integral, conforme modelo previsto no 10 
Anexo VI. VI- Para optantes pelo PAAIS- Ensino Médio: Para quem declarou ter cursado integralmente em escola pública o 11 
Ensino Médio  (do 1º ao 3º ano): a) Histórico Escolar Completo do Ensino Médio realizado em estabelecimentos da rede 12 
pública brasileira (federal, estadual, municipal). b) Declaração de que não cursou, em nenhum momento, parte do Ensino Médio 13 
em escola particular, mesmo como bolsista integral, conforme modelo previsto no Anexo VI. V- Para optantes pelo PAAIS 14 
Ensino Fundamental II e Ensino Médio: Para quem declarou ter cursado integralmente em escola pública o Ensino 15 
Fundamental II (da 5ª a 8ª série ou 6º ao 9º ano) e o Ensino Médio  (do 1º ao 3º ano): a) Histórico Escolar Completo do 16 
Ensino Fundamental II realizado em estabelecimentos da rede pública brasileira (federal, estadual, municipal). b) Histórico 17 
Escolar Completo do Ensino Médio realizado em estabelecimentos da rede pública brasileira (federal, estadual, municipal). c) 18 
Declaração de que não cursou, em nenhum momento, parte do Ensino Fundamental e Ensino Médio em escola particular, 19 
mesmo como bolsista integral, conforme modelo previsto no Anexo VI. VI – Para optantes pelo PAAIS com uso de exames de 20 
certificação: Para quem entregou Certificado de conclusão do Ensino Médio por meio do ENEM (até 2016); Certificado de 21 
conclusão do ENCCEJA; Certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio por meio do EJA, modalidades presencial, 22 
semipresencial ou a distância: a) Declaração de que não cursou, em nenhum momento, parte do Ensino Médio em escola 23 
particular, mesmo como bolsista integral, conforme modelo previsto no Anexo VI.”; no Artigo 37, sugere incluir um item que 24 
conste um formulário próprio da DAC, no caso de o aluno pleitear aproveitamento de estudos. O prof. Gustavo Siqueira, da 25 
Engenharia Civil, solicita mudança para peso I na interdisciplinar do anexo III. O prof. José Alves coloca a Resolução em 26 
votação que é aprovada por unanimidade. Segue para o item 2.2 Edital do Vestibular Indígena 2020. Destaca, no Artigo 7º, a 27 
inclusão do documento Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) e que os candidatos poderão entregar a 28 
documentação no dia da prova e não mais online; no parágrafo 2º do Artigo 11, foi incluída a cidade de Caruaru (PE) no lugar 29 
de Recife, Tabatinga (AM) no lugar de Manaus e acrescentada a cidade de Bauru (SP). No Artigo 12 destaca que o tempo de 30 
duração de prova será de 4 horas e não mais de 5 horas e que a prova será aplicada no horário local; fala sobre o acréscimo do 31 
Parágrafo Único do Artigo 25. A profa. Alik, das Licenciaturas, faz colocações sobre relocamento de curso para os Indígenas, 32 
talvez no novo formato de vagas remanescentes. O prof. José Alves esclarece à profa. Marisa, da Dança, sobre vaga adicional 33 
no curso de Dança. A profa. Milena, da Economia, fala da dificuldade dos alunos indígenas em acompanhar as disciplinas e 34 
que irão reprovar em muitas delas e questiona se esses alunos vão perder a vaga por reprovação. O prof. José Alves fala que 35 
a PRG chamou cada um dos estudantes indígenas para conversar e feito uma campanha para que se dediquem integralmente 36 
em uma disciplina para que não cause um desligamento automático. Comenta que existe uma possibilidade de a CCG analisar 37 
esses  casos. A profa. Alik sugere pensar em um Profis Indígena. O prof. Silvio, da Biologia, pondera, no Artigo 25, uma 38 
consulta à PG para omitir desse artigo a seguinte frase “Por se tratar de uma política de ação afirmativa...”. O prof. José Alves 39 
registra a necessidade da restrição, nesse artigo, do ponto de vista da argumentação. Comenta a fala da profa. Alik sobre a 40 
criação de um Profis Indígena e esclarece que a Comvest trabalha com as políticas votadas no Conselho Universitário e que 41 
essa ideia já apareceu para ser aplicada nesse vestibular. No entanto, não deu tempo de gestar e produzi-la. Fala que é 42 
fundamental que essa proposta venha das unidades. O prof. José Alves coloca em votação o Vestibular Indígena 2020, que é 43 
aprovado por unanimidade. Comenta sobre a Oficina de Redação realizada no sábado anterior e profa. Márcia Mendonça, 44 
Coordenadora Acadêmica, fala sobre o Encontro de Professores que ocorrerá no próximo dia 17/08/2019. O prof. José Alves 45 
agradece a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, 46 
preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade 47 
Universitária, 13 de junho de 2019.  48 


