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ATA DA 292ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS 1 
VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 15/10/2020. Início: 10h05min. Término: 10h31min. 2 
Local: Reunião Virtual pelo Google Meet. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Diretor da Comvest. Representantes da 3 
Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora 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: Adriano Pinto Mariano, Engenharia Química; 6 
Anderson Ricardo Trevisan (em substituição à profa Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis), Licenciaturas; Célia Regina Duarte, 7 
Colégio Técnico de Campinas; Cynthia Agra de Brito Neves, Letras; Daniel Fabio Kawano (no lugar do prof. Jaime Hideo Izuka), 8 
FCA; Fábio Luiz Usberti, Ciência da Computação; Felippe Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; Guilherme Vieira 9 
Nunes Ludwig, Estatística; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Gustavo Henrique Siqueira, Engenharia Civil; Juliano 10 
Lemos Bicas, Engenharia de Alimentos; Laurita Marconi Schiavon, Educação Física; Lino Anderson da Silva Grama, 11 
Matemática; Lívia Oushiro, Linguística; Lúcia Granja, Estudos Literários; Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos, Arquitetura e 12 
Urbanismo; Matheus Souza, Engenharia de Computação; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências Econômicas; Paula Caruso 13 
Teixeira, Dança; Pedro Peixoto Ferreira, Ciências Sociais; Régis Henrique dos Reis Silva, Pedagogia; René Alfonso Nome 14 
Silva, Química; Ricardo Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Rogério Gonçalves dos Santos, Engenharia Mecânica; 15 
Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Sérgio Niculitcheff, Artes Visuais; Susy Mary Aparecida Bertagna Jacintho, Cotil;   16 
Thiago Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia; Thiago Pedro Mayer Alegre, Engenharia Física; Tiago Henrique Machado, 17 
Engenharia de Controle e Automação; Vinícius de Sousa Fraga, Música e Wagner da Silva Amaral, Geologia. Justificaram a 18 
ausência os professores: Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis (Licenciaturas): em compromisso acadêmico. Será substituída 19 
pelo prof. Anderson Trevisan e Jaime Hideo Izuka (FCA): em aula. Será substituído pelo prof. Daniel Suyama. Novos 20 
membros: Daniel Fábio Kawano representa o curso de Farmácia, no lugar da profa.  Laura Nascimento; Cynthia Agra de Brito 21 
Neves representa o curso de Letras; Lúcia Granja representa o curso de Estudos Literários e Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis 22 
representa o curso de Licenciaturas no lugar da profa. Alik Wunder. O prof. José Alves inicia a reunião apresentando as 23 
justificativas de ausência e dá boas vindas aos novos membros. Segue para a Pauta, item 1.1 Aprovação da ata da reunião 24 
de 13.08.2020. O prof. Régis Henrique, da Pedagogia, solicita a inclusão na ata da manifestação favorável do curso de 25 
Pedagogia em relação ao Vestibular Indígena, cujo curso é o que recebe maior número de estudantes indígenas.   A profa. 26 
Lívia Oushiro, da Linguística, solicita que na página 1, onde consta “...116 vaga;...”, corrigir por “... 116 vagas;...”  e, na primeira 27 
linha da página 2, corrigir a palavra “...inicio...” por “...início...”. A ata é aprovada com trinta votos favoráveis e quatro 28 
abstenções. Segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Resolução do Vestibular Indígena 2021. O prof. José Alves relembra as 29 
discussões feitas na câmara a respeito da adequação e cuidados necessários para a realização do próximo vestibular bem 30 
como o acordo construído com os estudantes, com a CADER Indígena, incluindo a profa. Alik que teve um papel importante 31 
nessa articulação. Informa que tinha sido proposto, desde que aprovado pela CCG e CEP, que o Vestibular Indígena ocorresse 32 
em abril ou maio com início das aulas em agosto e a data foi definida para 11 de abril de 2021. Observa na resolução que as 33 
mudanças, em relação ao ano passado, estão destacadas em amarelo. Dentre as mudanças, cita: a incorporação de 34 
documentos para facilitar a identificação dos estudantes, como a carteira de identidade que identifica a etnia, dispensando a 35 
apresentação de outra declaração; a adesão recente do curso de Ciência da Computação, com duas vagas indígenas e do 36 
curso de Engenharia da Computação, também com duas vagas; redução do tempo mínimo de permanência do candidato na 37 
prova; mudança no número de redações a serem corrigidas. Observa que, com as questões de saúde, se a região na qual será 38 
aplicada a prova estiver com alguma situação diferente, a prova não será realizada, valendo essa mesma regra para o 39 
vestibular tradicional. Informa que são 50 candidatos inscritos por cidade. Finaliza dizendo que a principal novidade é que os 40 
candidatos aprovados irão ingressar nas disciplinas apontadas na Deliberação CEPE 498/2020, as quais são definidas pelos 41 
cursos, antes do ingresso nas disciplinas regulares do curso. O prof. Silvio, da Biologia, esclarece que a Congregação 42 
do Instituto de Biologia se colocou contrária quanto ao ingresso indígena no segundo semestre de 2021 e assim observa que no 43 
anexo IV da resolução não constam, originalmente, as duas vagas regulares oferecidas aos cursos 06 e 46 no Vestibular 44 
Indígena 2021. Apresenta a seguinte dúvida levantada pela Comissão de Acolhimento Indígena do IB: se seria possível 45 
assegurar essas duas vagas regulares do VI 2021 como preferência à reserva de vagas e não na ampla concorrência no VU 46 
2021. Pondera ainda que o IB sempre fez oferecimento pela vaga regular no VI e não extra, e que se isso ocorresse em 2021, 47 
na prática, teria essas vagas travadas até o ingresso dos alunos no segundo semestre. O prof. José Alves faz esclarecimentos 48 
ao prof. Silvio quanto à impossibilidade de alteração na resolução, uma vez que as inscrições foram encerradas. A Resolução 49 
do Vestibular Indígena 2021 é colocada em votação e aprovada com 35 votos favoráveis. A seguir informa que estão inscritos 50 
77.653 candidatos no Vestibular 2021, número de maior que no ano anterior, sendo registrado um recorde de 34,2% de 51 
estudantes de escolas públicas, o maior índice entre os inscritos já registrado. O percentual de candidatos autodeclarados 52 
pretos e pardos ficou em 21% e o percentual de estudantes que fizeram a opção pelas cotas étnico-raciais foi de 12% do total 53 
de inscritos no Vestibular Unicamp 2021. Quanto ao processo de isenção de taxa de inscrição, o número de candidatos isentos 54 
foi de quase 11 mil. Observa que esse número tem haver com a reabertura de inscrições e simplificação do processo de 55 
isenção. Observa que, em números absolutos, houve um aumento de 48%, pois no ano passado 7.380 candidatos foram 56 
beneficiados com a isenção. Considera também o resultado positivo por conta do trabalho da Comunicação Social da Comvest 57 
através das divulgações e das lives. Cita também as lives de redação. A profa. Cynthia comenta que as lives fizeram bastante 58 
sucesso, com números surpreendentes de estudantes de escolas públicas e professores que assistiram e participaram nas 59 
leituras e análise das redações propostas, as quais foram feitas por ela e pela Luciana Quitzau, coordenadora da redação da 60 
Comvest. O prof. José Alves também parabeniza a equipe da Coordenação Acadêmica. A seguir comenta que na última 61 
reunião presencial, ocorrida em março, foi encaminhado um documento a respeito de vagas extras para pessoas com 62 
deficiência e que o debate foi suspenso, pois não havia tempo hábil para a implantação dessas vagas no vestibular 2021. 63 
Coloca que esse assunto será conversado com os coordenadores e definido um cronograma. Ressalta a importância de cada 64 
representante colocar o assunto em pauta na comissão de graduação. Esclarece que a adesão poderá ser parcial conforme o 65 
curso tenha condição e interesse em oferecer vagas. Observa que o documento não tem mudanças e a ideia é que as unidades  66 
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façam preposições de mudanças que possam ser acolhidas e aperfeiçoadas em um debate oportuno. Não havendo 1 
manifestações, o prof. José Alves encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora 2 
Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta os senhores 3 
membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 15 de outubro de 2020. 4 


