
ATA DA 291ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 
VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 13/08/2020. Início: 10h05min. Término: 2 
11h20min. Local: Reunião Virtual pelo Google Meet. Presidente: Eliana Martorano Amaral. Diretor da Comvest: 3 
José Alves de Freitas Neto. Representantes da Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca 4 
de Almeida, Diretora Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza Mendonça, Coordenadora Acadêmica; Kleber Roberto 5 
Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das 6 
Unidades, Instituições e/ou Entidades: Adriano Pinto Mariano, Engenharia Química; Alik Wunder, Licenciaturas; 7 
Aquiles Tescari Neto, Letras; Aline Paschoalino, Geografia; Célia Regina Duarte, Colégio Técnico de Campinas;  8 
Cynthia Agra de Brito Neves, Estudos Literários; Érika Zambrano Tanaka, Enfermagem; Fábio Husemann Menezes, 9 
Medicina; Fábio Luiz Usberti, Ciência da Computação; Felippe Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia;  10 
Gustavo Henrique Siquira, Engenharia Civil; Lívia Oushiro, Linguística; Guilherme Vieira Nunes Ludwig, Estatística;  11 
Jaime Hideo Izuka, Faculdade de Ciências Aplicadas; Juliano Lemos Bicas, Engenharia de Alimentos; Laurita 12 
Marconi Schiavon, Educação Física; Lino Anderson da Silva Grama, Matemática; Zigomar Menezes de Souza, em 13 
substituição ao professor Marco Túlio Ospina Patino, Engenharia Agrícola; Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos, 14 
Arquitetura e Urbanismo; Matheus Souza, Engenharia da Computação; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências 15 
Econômicas; Paula Caruso Teixeira, Dança; Pedro Ferreira, Ciências Sociais; Ricardo Caetano Azevedo Biloti,  16 
Matemática Aplicada; Régis Henrique dos Reis Silva, Pedagogia; René Alffonso Nome Silva, Química; Rui Luis 17 
Rodrigues, História; Rogério Gonçalves dos Santos, Engenharia Mecânica; Silvio Roberto Consonni, Ciências 18 
Biológicas; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia; Thiago Pedro Mayer Alegre, Engenharia Física; 19 
Tiago Henrique Machado, Engenharia de Controle e Automação; Varlei Rodrigues, Física; Wagner da Silva Amaral,  20 
Geologia; Vinícius de Sousa Fraga, Música e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Novos membros: Matheus Souza 21 
(Engenharia da Computação), no lugar da profa. Islene Garcia. O prof. José Alves inicia a reunião com o item de 22 
pauta 1.1 Aprovação das atas das reuniões de 04.06.2020 e 09.07.2020. A ata de 04.06.2020 é colocada em 23 
discussão. A profa. Lívia Oushiro, da Linguística, solicita que na página 2, linha 9, substitua a palavra “descolar” por  24 
“deslocar” e, na linha 26, “posteori” por “posteriori”. A ata de 04.06.2020 é aprovada com 33 votos favoráveis e 3  25 
abstenções. A ata de 09.07.2020 é colocada em discussão. O prof. Régis Henrique, da Pedagogia, solicita correção 26 
na linha 15 da página 1, informando que não substituiu a profa. Alik. A ata de 09.07.2020 é colocada em votação e 27 
aprovada com 33 votos e 4 abstenções. O prof. José Alves segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Edital de Vagas 28 
Olímpicas 2021. Informa que o edital oferece 116 vagas; que inicia as inscrições em 17/11/2020 e terminam em 29 
08/01/2021 e ainda que o edital está basicamente nos mesmos moldes do ano anterior. Salienta duas mudanças 30 
importantes: que a nota do Enem não será usada como nota de desempate, sendo então usada a nota de português  31 
como primeira maior média final do último ano do Ensino Médio, como consta no § 4º do Artigo 6º. A outra mudança  32 
consta no Artigo 3º. Explica que está sendo ampliada a base de olimpíadas, desde que feitas dentro do Ensino  33 
Médio, para os anos de 2018, 2019 e 2020, pelo motivo de algumas olimpíadas não encerrarem ou não terem sido  34 
feitas em 2020. Chama a atenção para o anexo I retificando, no curso de História, que as medalhas são ouro e 35 
prata. Informa que a OBMEP não participarão desta competição, uma vez que os resultados serão divulgados 36 
depois de março de 2021. A profa. Eliana Amaral, Pró-Reitora de Graduação, questiona nos itens II, III e IV do § 4º, 37 
Artigo 6º sobre a média final do último ano do Ensino Médio, considerando as exceções em 2020 por conta da  38 
pandemia. O prof. Rafael considera adequado mudar para primeiro e segundo ano ao invés do último ano do Ensino 39 
Médio. O prof. José Alves, de acordo com a sugestão da profa. Eliana, corrige os itens II e III e IV, onde consta: “a  40 
maior média final do último ano do Ensino Médio...” faz constar: “a maior média final dos dois primeiros anos do  41 
Ensino Médio  ” O prof. Rafael informa à profa. Eliana que algumas olímpiadas prorrogaram o calendário e deverão 42 
ocorrer no início do próximo ano e que algumas delas terão provas online. O prof. Fábio, da Medicina, considera 43 
ainda nos itens II, III e IV, § 4º do Artigo 6º utilizar a nota do último ou penúltimo ano do Ensino Médio. O prof.  44 
Ricardo Biloti, da Matemática Aplicada, considera viável utilizar a média dos dois primeiros anos do Ensino Médio.  45 
Com as sugestões da profa. Eliana e Ricardo Biloti, o edital é colocado em votação e aprovado com 37 votos 46 
favoráveis e três abstenções. Em seguida o prof. José Alves dá boas vindas ao professor Matheus Souza, do curso 47 
de Engenharia da Computação. Segue para o Expediente item 3.1 Vestibular Indígena 2021 (Ofício 48 
CADER/DeDH). Esclarece que os debates sobre o adiamento do Vestibular Indígena têm acontecido desde abril, 49 
tanto na Câmara como em conversas com os estudantes indígenas e que, no final de julho, participou de uma 50 
reunião com a profa. Alik Wunder, profa. Josely Rimoli, profa. Teca Maher, prof. Wilmar D´Angelis, profa. Ana 51 
Almeida e profa. Márcia Mendonça. Informa que a profa. Alik, que pertence à CADER Indígena, trouxe uma 52 
proposta através do Of. CADER/DeDH 66/2020, assinado pela profa. Débora Jeffrey, Presidente da CADER, para 53 
que o vestibular seja mantido no primeiro semestre de 2021, a partir do mês de abril, e que os estudantes 54 
ingressantes iniciem suas atividades acadêmicas no mês de agosto. Cita também a reunião que participou com a 55 
profa. Eliana Amaral e profa. Daniela Gatti que acompanha, com muita atenção, o rendimento dos estudantes 56 
indígenas. Observa que a proposta apresentada pela CADER inclui muitas mudanças e que a proposta original e 57 
mais simples por parte da Comvest seria uma análise por histórico escolar. Observa que o ponto de maior atenção é 58 
o acolhimento dos estudantes que ingressaram em 2020, pois estudaram uma semana e as atividades foram 59 
suspensas por conta da pandemia e, como consequência, muitos deles estarão nas disciplinas de primeiro semestre 60 
em 2021. Explica que a proposta seria um percurso formativo diferenciado que envolveria uma disciplina de leitura e  61 
letramento, uma disciplina de introdução à matemática e uma disciplina com diálogos interculturais dos povos 62 
indígenas. Observa que essa proposta é o documento que faz parte da pauta da reunião. A profa. Eliana salienta 63 
que essa proposta deverá passar na CCG e que ainda não foi encaminhada às unidades para se posicionarem. Faz 64 
esclarecimentos quanto ao ingresso desses estudantes no segundo semestre, sendo necessário que cursem uma 65 



das disciplinas de seu curso. Comenta que desde o início do ingresso dos estudantes indígenas foi pensado em um 1 
“ProFIS Indígena”, mas também pontua as implicações quanto ao ProFIS ser considerado uma área básica de 2 
ingresso de humanidades. A profa. Alik fala sobre os debates que foram feitos sobre a proposta e da apresentação 3 
feita pelos estudantes indígenas, através de uma live. Comente que houve um bom retorno desses estudantes 4 
quanto à proposta e que na próxima semana terá uma reunião na CADER Indígena com os representantes do 5 
coletivo indígena para debatê-la. Fala da necessidade da proposta ser analisada, aprimorada pelos coordenadores 6 
e aprovada na CCG, pois envolve um trabalho de organização de um currículo diferenciado. Comenta da 7 
necessidade de uma inserção mais lenta e mais acolhedora aos estudantes indígenas, salientando que é uma 8 
comunidade diversa, que envolve diferenças étnicas, de escolarização e, dentro desse contexto, a necessidade de 9 
disciplinas basilares de Língua Portuguesa, Matemática e Diálogos Interculturais. O prof. José Alves reforça que se 10 
trata de uma proposta de caráter extremamente excepcional e é preciso ter aceitação das coordenadorias de 11 
cursos. Observa que, se aceita a proposta, haverá tempo hábil para a formulação do edital que deverá passar por 12 
todas as câmaras até à CEPE, pois haverá alteração na modalidade de ingresso. A profa. Eliana considera que o 13 
edital deva tratar da seleção e não dos detalhes das disciplinas. A profa. Alik faz esclarecimentos sobre as 14 
disciplinas constantes da proposta. O prof. Juliano, da Engenharia de Alimentos, considera uma boa proposta, mas 15 
pontua as dificuldades de oferecimento de uma disciplina básica do seu curso que é oferecida somente no primeiro  16 
semestre do primeiro ano. O prof. José Alves faz considerações sobre a excepcionalidade do ano e da forma de 17 
ingresso. A profa. Eliana lembra que todos os alunos da Unicamp já têm dois semestres a mais de integralização 18 
pela situação ocorrida já em 2020. Acredita que uma boa ambientação e preparação no semestre anterior possam 19 
contrabalançar não só o impacto da pandemia, mas as dificuldades habituais. O prof. José Alves esclarece que 20 
todos os editais passam pela Procuradoria Geral; que a estrutura curricular não é parte do edital do Vestibular  21 
Indígena; que a proposta, na prática, faz com que em 2021 o aluno participe parcialmente no seu curso e em parte 22 
nas disciplinas introdutórias de Português, Matemática e Diálogos Interculturais e, em 2022, inicie de fato no curso.  23 
Esclarece ainda que objetivo dessa conversa é saber como as coordenações acolhem essa proposta e que há uma  24 
simpatia dos estudantes pela proposta, considerando as dificuldades que estão passando. Coloca que se alguma 25 
unidade não conseguir fazer adaptação com relação às disciplinas, poderá deixar para o ano seguinte, mas alerta 26 
que esta condição não é a ideal. A profa. Alik considera que se a proposta seguir será importante que o número de 27 
vagas se mantenha e que pelo menos uma disciplina do curso seja oferecida. A profa. Paula Caruso, da Dança, 28 
parabeniza pela proposta e relata algumas dificuldades que os estudantes indígenas tiveram com as disciplinas 29 
teóricas. Concorda em maior acolhimento desses estudantes, o reforço da Língua Portuguesa e com um período 30 
maior de ambientação. O prof. Vinicius, da Música, se manifesta favorável à proposta apresentada e informa que 31 
estão tentando reestruturar o catálogo do curso e a vinda desses estudantes ajuda a repensar o curso. O Prof. 32 
Régis, da Pedagogia, parabeniza a coordenação pela proposta, salientando que o curso de Pedagogia é o que 33 
recebe maior número de estudantes indígenas. A profa. Eliana esclarece que serão poucos os alunos indígenas 34 
por unidade e que cursar uma disciplina eletiva do currículo é válido, segundo a DAC. Faz comentário sobre o 35 
retorno dos estudantes pós-pandemia. O prof. José Alves pergunta aos membros se a seleção dos indígenas 36 
via histórico escolar é a melhor alternativa. Não havendo manifestações, a Câmara acolhe a proposta 37 
apresentada referente ao Of. CADER/DeDH 66/2020. A profa. Eliana informa que vai encaminhar ofício às 38 
coordenações para que retornem na próxima reunião da CCG, que deverá ocorrer em 17 de setembro. Encerrada 39 
a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original 40 
para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 41 
13 de agosto de 2020. 42 


