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 ATA DA 281ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 

VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 14/03/2019. Início: 10h10min. Término: 2 

12h00min. Local: Sala do Consu. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Coordenador Executivo. Representantes da 3 

Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Coordenadora Adjunta; Márcia Rodrigues 4 

de Souza Mendonça, Coordenadora Acadêmica; Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel 5 

Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Amauri Hassui, Engenharia 6 

Mecânica; Angela Salvucci, Colégio Técnico de Campinas; Aquiles Tescari Neto, Letras; Ariovaldo José da Silva, 7 

Engenharia Agrícola; Claudia Beatriz Castro Nascimento Ometto, Pedagogia; Cynthia Agra de Brito Neves, Estudos 8 

Literários; Joana Fróes Bragança Bastos (no lugar do prof. Fábio Husemann Menezes), Medicina; Fanny Béron, 9 

Engenharia Física; Felippe Alexandre Silva Barbosa, Física; Felippe Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; 10 

Gregory Bregion Daniel, Engenharia de Controle e Automação; Gustavo Henrique Siqueira, Engenharia Civil; Iara Lis 11 

Franco Schiavinatto, Representante da Reitoria; Inês Ferreira de Souza Bragança, Licenciaturas; Islene Calciolari Garcia, 12 

Ciência da Computação; João Batista Florindo, Matemática Aplicada; Juliano Lemos Bicas, Engenharia de Alimentos;  13 

Julio Cezar Pastre, Química; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; Lívia Oushiro, Linguística; Mariana Rodrigues 14 

Ribeiro dos Santos, Arquitetura e Urbanismo; Marisa Martins Lambert, Dança; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências 15 

Econômicas; Noel dos Santos Carvalho, Midialogia; Raphael Soeiro Suppino, Engenharia Química; Rui Luis Rodrigues, 16 

História; Sérgio Settani Giglio, Educação Física; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Felipe Salles (no lugar da 17 

profa. Sylvia Helena Furegatti), Artes Visuais; Tatiana Andrea Benaglia Carvalho, Estatística; Thiago Oliveira da Motta 18 

Sampaio, Fonoaudiologia e Isa Etel Kopelman (no lugar do prof. Wanderley Martins), Artes Cênicas. Justificaram a 19 

ausência os Professores: Eliana Amaral (PRG): em workshop de indicadores acadêmicos; Sylvia Furegatti (Artes 20 

Visuais): em reunião no Museu de Artes Visuais. Será representada pelo prof. Felipe Salles, coordenador de graduação 21 

das Artes Visuais; Juliano Lemos Bicas (Engenharia de Alimentos): impossibilitado de comparecer. Será representado 22 

pela profa. Klícia Araujo Sampaio; Tânia Seneme do Canto (Ciências da Terra): em consulta médica; Luís Roberto 23 

Marcondes Martins (Odontologia): em atividades na graduação; Leandro Tiago Manera (Engenharia Elétrica): em aula; 24 

Elinton Adami Chaim (Representante da Reitoria): em atividades acadêmicas; Luciana de Lione Melo (Enfermagem): em 25 

atividades acadêmicas e Hermilson Garcia do Nascimento (Música): por motivo de saúde. Novos membros: Gustavo 26 

Henrique Siqueira (Engenharia Civil), no lugar da profa. Luana Mattos de Oliveira Cruz; Mariana Rodrigues Ribeiro dos 27 

Santos (Arquitetura e Urbanismo), no lugar do prof. Rafael Augustus de Carvalho Frajndlich; Ademir Pastor Ferreira 28 

(Matemática), no lugar do prof. Ricardo Miranda Martins; Felippe Benavente Canteras (Faculdade de Tecnologia), no lugar 29 

da profa. Elaine Cristina Catapani Poletti; Cynthia Agra de Brito Neves (Estudos Literários), no lugar da profa. Daniela 30 

Birman; Aquiles Tescari Neto (Letras), no lugar da profa. Dayane Celestino de Almeida; Lívia Oushiro (Linguística), no 31 

lugar da profa. Sheila Elias de Oliveira; Thiago Oliveira da Motta Sampaio (Fonoaudiologia), no lugar da profa. Maria 32 

Filomena Spatti Sândalo; Juliano Lemos Bicas (Engenharia de Alimentos), no lugar da profa. Ana Silvia Prata Soares; 33 

Luciana de Lione Melo (Enfermagem), no lugar da profa. Edinêis de Brito Guirardello. O prof. José Alves, Coordenador 34 

Executivo da Comvest, inicia a reunião informando as justificativas de ausência, apresentando e dando boas vindas aos 35 

novos membros. Segue para a Pauta 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 08.11.2018. A ata é colocada em votação e 36 

aprovada com seis abstenções. Segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Aprovação do Edital de Isenção da Taxa de 37 

Inscrição para o Vestibular Unicamp 2020. Informa as duas principais mudanças ocorridas no edital: a retirada da 38 

restrição da participação de candidatos oriundos apenas no Estado de São Paulo, considerando agora o benefício para 39 

candidatos de todo o território nacional e o processo de inscrição e documentação online. O prof. Aquiles, da Letras, 40 

sugere a seguinte redação para o primeiro parágrafo do item 8 do Edital: “Todos os candidatos deverão necessariamente 41 

enviar, por meio do sistema eletrônico de inscrição, em formato PDF digitalizado, até o dia 06/05/20419:” Sugere no item 42 

6.2 a seguinte redação: “ O candidato, após ter completado o preenchimento do Formulário de Inscrição na página da 43 

Comvest (www.comvest.unicamp.br), deverá inserir os documentos exigidos da modalidade de sua escolha...” No item 6.5 44 

http://www.comvest.unicamp.br/
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sugere inserir parênteses nos itens 8, 9 e 10, ficando o item com o seguinte formato: “Documentos ilegíveis serão 1 

descartados pela Banca Avaliadora do processo mencionada nos itens (8, 9 e 10) e a inscrição será indeferida;”. O Edital 2 

de Isenção é colocado em votação com as devidas sugestões do prof. Aquiles e aprovado por unanimidade. O prof. José 3 

Alves segue para o item 2.2 Aprovação do Relatório GT Mudanças no Vestibular Unicamp 2020.  Agradece à profa. 4 

Márcia Mendonça que presidiu o GT e os demais integrantes. A profa. Márcia, Coordenadora Acadêmica, apresenta a 5 

proposta de alteração na segunda fase que inclui: manutenção da obrigatoriedade das provas de Redação, de Língua 6 

Portuguesa e Literaturas de Língua  Portuguesa ; criação de questões interdisciplinares da área de linguagens envolvendo 7 

as frentes de Língua Portuguesa, Literaturas de Língua Portuguesa e Redação; criação de questões interdisciplinares 8 

envolvendo as disciplinas de Inglês, Biologia, Química, Física, História, Filosofia, Geografia e Sociologia; reinserção do 9 

Inglês no formato de  questão interdisciplinar para todas as áreas do conhecimento; provas específicas de acordo com as 10 

grandes áreas de conhecimento nas quais os cursos se enquadram. Dessa forma, descreve a distribuição das provas na 11 

segunda fase: (Prova 1) Redação com 1 texto; (Prova 2) 8 questões de Língua Portuguesa e Literaturas de Língua  12 

Portuguesa; (Prova 3) 6 questões interdisciplinares envolvendo as áreas de Inglês, Ciências Humanas e Ciências da 13 

Natureza; (Prova 4) 6 questões de Matemática; (Provas 5 e 6): serão 6 questões de acordo com o curso almejado, nas 14 

seguintes áreas: Ciências da Natureza (Biologia e Química), Ciências Exatas (Física e Química) e Ciências Humanas 15 

(História e Filosofia; Geografia e Sociologia). O prof. Rafael, Coordenador de Pesquisa, faz esclarecimentos sobre a 16 

composição da nota final de acordo com as notas padronizadas de cada prova. A profa. Márcia ainda esclarece que serão 17 

2 dias de provas ao invés de 3, com duração de 5 horas de prova cada dia. Informa que no primeiro dia será a prova de 18 

Redação, 8 questões de Língua Portuguesa e Literatura; 2 questões interdisciplinares de Inglês e duas questões 19 

interdisciplinares de acordo com as áreas. No segundo dia serão 4 questões interdisciplinares, sendo duas questões 20 

envolvendo disciplinas de ciências humanas e duas questões envolvendo disciplinas de ciências da natureza; 6 questões 21 

obrigatórias de Matemática e 12 questões específicas da área do curso escolhido. O prof. José Alves faz esclarecimentos 22 

das nomenclaturas que são definidas pela legislação para as grandes áreas que compõe a educação no ensino médio e 23 

ainda explica que desde que a filosofia e a sociologia voltaram para o ensino médio, a Comvest procura fazer questões de 24 

aproximação entre essas duas disciplinas e reforça a necessidade de elaborar uma prova mais básica que ajuda a 25 

discriminar melhor os candidatos. O prof. Silvio, da Biologia, sugere incluir no relatório o tempo de duração das provas e 26 

pergunta se a prova de Matemática será igual ou específica para cada área. A professora Márcia responde que a prova 27 

será a mesma para todas as áreas e faz observações com relação ao cuidado na elaboração dessa prova. A profa. 28 

Mariana, da Arquitetura e Urbanismo, questiona como fica o seu curso que é considerado de exatas e está na área de 29 

tecnológicas. O prof. José Alves responde que essa dúvida apareceu para Arquitetura, Educação Física e parte dos 30 

cursos da FCA e que, nesse caso, as coordenadorias de curso podem indicar qual das áreas elas querem estar e que é 31 

necessário dar um peso maior para a interdisciplinaridade. A profa. Márcia ainda faz considerações quanto aos pesos  32 

observando que os pesos junto com as questões interdisciplinares e os focos específicos das provas por área ajudam a 33 

construir um perfil mais adequado de seleção da segunda fase para cada curso. O prof. José Alves e o prof. Rafael 34 

fazem esclarecimentos sobre a segunda opção no novo modelo de vestibular, informando que o candidato não poderá 35 

fazer a segunda opção em área diferente da primeira opção e que os candidatos que atualmente são convocados em 36 

segunda opção, bem poucos candidatos fazem a matrícula. Também consideram a importância de manter a segunda 37 

opção. O prof. José Alves registra a importância da mudança na prova de redação e a profa. Márcia completa dizendo 38 

que a redação foi tratada com muito cuidado pelo GT e pensada com especialistas IEL. Comenta que das duas propostas, 39 

uma proposta poderá ter maior concentração de escolha por parte dos candidatos. Ainda observa que a proposta de 40 

Redação se apoia em modelos anteriores do Vestibular Unicamp e ainda comenta a vantagens das questões 41 

interdisciplinares. O prof. José Alves comenta que a Unicamp é a última universidade a mudar a prova de 3 para 2 dias 42 

na segunda fase, uma vez que a Fuvest e a Vunesp já fazem isso. Salienta que apesar da mudança, o vestibular da 43 

Unicamp continua considerando que o candidato tenha uma formação geral. Pondera ainda que o trabalho do GT é de 44 
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uma prova arrojada e inteligente em consonância com o que a universidade espera. A profa. Márcia esclarece que 1 

ninguém vai escrever em inglês na segunda fase, pois a resposta é sempre em português. Também esclarece à profa. 2 

Tatiana, da Estatística, sobre a redação informando as duas propostas terão o mesmo nível, no entanto o candidato terá 3 

a vantagem de escolher o tema.  O prof. José Alves informa o adendo que haverá no relatório sobre o número de horas e 4 

do número de questões e coloca a proposta em votação. A proposta é aprovada com por unanimidade, com 37 votos.  5 

Segue para o Expediente, item 3.1 Avaliação do Vestibular Unicamp 2019. O prof. Rafael informa que vai apresentar 6 

dados não só do vestibular como também do ingresso na Unicamp. Informa que serão apresentados dados de todas as 7 

formas de ingresso, com exceção do Profis. Apresenta: o número de vagas oferecidas nos diferentes editais dentre as 8 

vagas regulares e as vagas extras; o perfil dos inscritos com a respectiva relação candidato/vagas nos editais; os cursos 9 

com maiores demandas no VU e no ENEM; o Edital Olímpico com cursos de maior demanda, destacando que muitos 10 

ingressantes nessa modalidade são de escolas públicas. Comenta que no Vestibular Indígena houve uma maior procura 11 

pelo curso de Enfermagem, seguida do curso de Nutrição, Administração e Farmácia. Destaca o perfil e porcentagem dos 12 

inscritos no VU. Informa também, nas diversas formas de ingresso, o perfil de candidatos que fizeram Escola Pública, os 13 

autodeclarados Pretos e Pardos e destaca porcentagem maior de mulheres entre os inscritos no Vestibular Unicamp e no 14 

Enem. Fala sobre a abstenção no Vestibular Indígena e no Vestibular Unicamp. Chama a atenção para o número de notas 15 

zeros nas provas da segunda fase. Informa a porcentagem de candidatos inscritos no Vestibular Unicamp e que fizeram 16 

opção pelo PAAIS. Apresenta a porcentagem de: candidatos que fizeram opção por cotas e que fizeram uso do PAAIS; 17 

dos Pretos e Pardos não cotistas e entre os não Pretos e Pardos. Faz uma descrição geral do perfil dos matriculados e 18 

fala sobre o número de vagas preenchidas pelas diversas formas de ingresso até a 5ª chamada. Informa que 31% dos 19 

matriculados são cotistas, 49,1% dos matriculados fizeram todo o ensino médio em Escola Pública, 36,9% são 20 

autodeclarados Pretos e Pardos e comenta que com esses índices a meta foi cumprida quando foi criado o programa de 21 

cotas. Informa sobre os candidatos indígenas que ingressaram pelo VI e pelo Vu Ou Enem. Comenta a estatística de 22 

matriculados de acordo com o estado de origem. Fala da diminuição do perfil dos ingressantes nos anos anteriores, no 23 

curso de Medicina, por conta da alteração do PAAIS (diminuição da bonificação), mas que por outro lado foi atingida a 24 

meta de 50% de estudantes de Escola Pública. Apresenta a porcentagem, por curso, dos candidatos autodeclarados 25 

Pretos e Pardos. O prof. Rafael informa ao prof. João Florindo, da Matemática Aplicada, sobre o número de matriculados 26 

provenientes das cidades de Curitiba e Salvador e o prof. José Alves fala do baixo custo da aplicação de provas nesses 27 

dois locais. Com a palavra, a profa. Alik, da Faculdade de Educação, pergunta se está disponível o perfil socioeconômico 28 

dos novos matriculados e fala de sua reflexão sobre a política de permanência dado a entrada de alunos com perfil de 29 

baixa renda. O prof. José Alves informa que os perfis dos matriculados poderão ser apresentados na próxima reunião, 30 

mas considera que nesse caso não haverá dados muito diferentes do ano anterior. A profa. Joana faz considerações 31 

positivas sobre a diversidade no curso de Medicina, mas também coloca sua inquietude em relação aos candidatos que 32 

ingressam com bonificação ou cotas tentando burlar o sistema e ainda questiona qual a forma controlar esse problema. O 33 

prof. José Alves considera que são questões bastante pertinentes e pondera que o debate sobre averiguação de cotas 34 

não é consensual. Informa que foi criada uma comissão de verificação de fraude, presidida pela profa. Ana Almeida, por 35 

conta de algumas denúncias. Informa que a comissão será orientada pela Procuradoria Geral. Acredita, nesse sentido, 36 

que muitas coisas podem mudar para o próximo ano, mas deverão deliberadas no Conselho Universitário. O prof. José 37 

Alves e a profa. Ana Almeida citam o exemplo da Universidade Federal de Minas Gerais onde um número significativo 38 

de candidatos optantes por cotas tiveram suas matrículas não homologadas, mas que recorreram e a Universidade está 39 

tendo que lidar com uma situação bastante  complexa. A profa. Ana Almeida pondera que ainda não temos uma 40 

experiência ou uma reflexão acumulada para de fato definir uma regra e que o grupo que trabalhou na política de cotas 41 

achou por bem caminhar prudentemente e vivenciar essa primeira experiência para analisar e pensar o que é necessário 42 

fazer para que o direito de todos seja respeitado. O prof. José Alves chama a atenção de que qualquer mudança na 43 

pontuação impacta muito no curso de Medicina e que a redução do número de estudantes de escola pública, nesse 44 
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sentido, é por conta da mudança da bonificação do PAAIS. O prof. José Alves esclarece ao prof. Silvio que o calendário 1 

dos processos de inscrição, nas diversas formas de ingresso, não irá mudar, exceto o de Vagas Olímpicas e do Vestibular 2 

Indígena. A profa. Ana Almeida passa a apresentar o item 3.2 GT de Vagas Remanescentes. Informa que foi feito um 3 

estudo do processo de seleção para as vagas remanescentes a pedido da PRG, com a cooperação de representantes 4 

docentes de diversos cursos e a participação da DAC. Explica que as vagas remanescentes na Unicamp são preenchidas 5 

de três formas: por remanejamento interno, por reingresso e pelo processo de vagas remanescentes. Informa que há um 6 

número expressivo de vagas que a Unicamp disponibiliza, todos os anos. Descreve as etapas nas quais o processo é 7 

organizado: exame de conhecimentos gerais (elaborado e aplicado pelo Comvest), verificação de documentos (pela 8 

DAC), análise dos documentos para verificar se atende as regras do edital (feita pelas coordenações de curso); prova 9 

específica adaptada ao semestre que o candidato pretende se matricular (organizada pelas coordenações de curso) e a 10 

prova de habilidades específicas para alguns cursos que exigem essa prova. A comissão encarregada de estudar o 11 

processo considera que é um processo trabalhoso, que envolve muitos órgãos, muitos funcionários da Unicamp, com 12 

resultados insatisfatórios. Apresenta números do processo seletivo de vagas remanescentes nos anos de 2016 a 2018, 13 

destacando o pequeno número de convocados para matrícula e o grande número de vagas que permanecem ociosas. 14 

Comenta que a universidade está diante de uma situação de desperdício de recursos  públicos e que a comissão 15 

procurou compreender melhor esse processo e encontrar uma forma de resolver o problema. Com isso, para uma 16 

primeira fase, o GT propõe enxugar o processo, deixando-o com apenas três etapas: (i) uma prova que contenha 17 

questões de habilidades de leitura e interpretação e conhecimentos específicos relativos às grandes áreas do 18 

conhecimento, a ser elaborada por uma banca definida pela Comvest, supondo consulta prévia às coordenações de 19 

cursos; (ii) prova de habilidades específicas para os cursos que a exigirem, realizada pela Comvest; (iii) análise da 20 

compatibilidade curricular, a ser realizada pelas coordenações de curso. Observa que a proposta é trazer esse processo 21 

seletivo para uma condição mais próxima do vestibular. Informa que na apresentação da proposta na CCG foi proposto 22 

não fazer a alocação de vagas por semestre. A profa. Ana Almeida responde ao prof. Sérgio, da Educação Física, sobre 23 

o modelo de prova que será aplicado na primeira etapa. O prof. Silvio faz considerações sobre o índice baixo de 24 

aprovações na Biologia após um processo extremamente longo. Chama a atenção para o Regimento Geral do Aluno, 25 

artigo 63, que diz respeito ao aproveitamento de estudos. Acredita que concomitante a esse processo seja feita uma 26 

reavaliação do artigo 63. A profa. Marisa, da Dança, considera importante ocupar essas vagas. Fala da diferença de 27 

currículos de outras universidades para a Unicamp e da dificuldade de adaptação do aluno quando entra. A profa. Laura 28 

da Farmácia comenta que as disciplinas presenciais da Farmácia terminam no 4º ano e que o último ano é de estágio, ou 29 

seja, não considera justo com os alunos da Unicamp que recebam alunos externos só para fazer estágio. A profa. Ana 30 

pondera que essa questão deve ser contemplada na elaboração do edital. A profa. Joana sugere, no momento do ajuste 31 

do regulamento, que não caiba recurso ao aluno quando este não conseguir ingressar no semestre pleiteado. O prof. 32 

José Alves informa sobre o ofício que seguiu para a direção das unidades com seguintes pedidos (adesão ou não ao 33 

Edital Olímpico, se com vagas extras ou não, e, da mesma maneira para o Vestibular Indígena e as notas mínimas do 34 

ENEM. Lembra que essas decisões deverão passar pela congregação do curso e o prazo até dia 30/04. Agradece a 35 

presença de todos e encerra a reunião. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a 36 

presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara 37 

Deliberativa. Cidade Universitária 14 de março de 2019. 38 


