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ATA DA 286ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE 1 
PARA OS VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 19/09/2019. Início: 2 
10h15min. Término: 11h30min. Local: Sala do Consu. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Diretor da Comvest. 3 
Representantes da Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora 4 
Adjunta; Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador de Pesquisa. 5 
Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Célia Regina Duarte, Colégio Técnico de Campinas; 6 
Fábio Luiz Usberti, Ciência da Computação; Fellipe Alexandre Silva Barbosa, Física; Fellipe Benavente Canteras, 7 
Faculdade de Tecnologia; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Leandro Barsalini (no lugar do prof. 8 
Hermilson Garcia do Nascimento), Música; Islene Calciolari Garcia, Engenharia de Computação; Julio Cezar Pastre, 9 
Química; Laura de Oliveira Nascimento, Farmácia; Lino Anderson da Silva Grama, Matemática; Lívia Oushiro, 10 
Linguística; Luciana de Lione Melo, Enfermagem; Marco Túlio Ospina Patino, Engenharia Agrícola; Mariana 11 
Rodrigues Ribeiro dos Santos, Arquitetura e Urbanismo; Marisa Martins Lambert, Dança; Milena Fernandes de 12 
Oliveira, Ciências Econômicas; Norma Silvia Trindade de Lima, Pedagogia; Raphael Soeiro Suppino, Engenharia 13 
Química; Ricardo Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Rogério Gonçalves dos Santos, Engenharia 14 
Mecânica; Sérgio Settani Giglio, Educação Física; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Regiane 15 
Aparecida E. Potenza (no lugar da profa. Susy Mary Ap. B. Jacintho), Colégio Técnico de Limeira; Tatiana Andrea 16 
Benaglia Carvalho, Estatística; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia; Tiago Henrique Machado, 17 
Engenharia de Controle e Automação; Francisco S. B. Ladeiras (no lugar do prof. Wagner da Silva Amaral), 18 
Geologia e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Convidado: Adriano Pinto Mariano da Faculdade de Engenharia 19 
Química. Justificaram a ausência os professores: Márcia Mendonça (Coordenadora Acadêmica): em evento 20 
acadêmico; Juliano Lemos Bicas (Engenharia de Alimentos): em Belo Horizonte; Luís Roberto Marcondes Martins 21 
(Odontologia): em atividade na graduação; Elinton Adami Chaim (Representante da Reitoria): em atividade 22 
assistencial; Thiago Pedro Mayer Alegre (Engenharia Física): em reunião extraordinária da CPFP; Cynthia Agra B. 23 
Neves (Estudos Literários): em evento acadêmico; Susy Mary Aparecida B. Jacintho (Colégio Técnico de Limeira): 24 
em compromisso acadêmico; Joice Melo Vieira (Ciências Sociais): em reunião; Aquiles Tescari Neto (Letras): em 25 
reunião extraordinária da CPFP e Alik Wunder (Licenciaturas): em evento acadêmico. Novos membros: Norma 26 
Silvia Trindade de Lima (Pedagogia), no lugar da professora Claudia Beatriz de Castro Nascimento Ometto, e Noel 27 
dos Santos Carvalho (Midialogia), no lugar professor Paulo César da Silva Teles. O prof. José Alves inicia a reunião 28 
expondo as justificativas de ausência, apresentando os novos membros e dando-lhes boas vindas. Segue para a 29 
Pauta, item 1.1 Aprovação das atas das reuniões de 13.06.2019 e 15.08.2019. Sem manifestações, a ata do dia 30 
13.06.2019 é aprovada com dez abstenções e a ata de 15.08.2019 é aprovada com uma abstenção. Segue para a 31 
Ordem do Dia, item 2.1 Ajustes na Deliberação Consu A-32/2017. Explica que será proposta ao Conselho 32 
Universitário, por solicitação da PG, uma pequena alteração na Deliberação que é a inclusão de um parágrafo no 33 
Artigo 10 que trata do Vestibular Indígena, para que fique registrado que o VI é para estudantes que tenham cursado 34 
o Ensino Médio integralmente em escola pública ou em escolas indígenas oficialmente reconhecidas. O ajuste na 35 
deliberação é aprovado por unanimidade. Segue para o Expediente, item 3.1 Apresentação dos dados sobre o 36 
rendimento acadêmico dos ingressantes 2019 (1º semestre). O prof. Rafael, Coordenador de Pesquisa, apresenta 37 
uma breve análise do desempenho dos ingressantes 2019 no primeiro semestre, observando que, além dos 38 
ingressantes pelas diversas formas de ingresso, também incluiu os alunos do Profis. Dentro desse quadro, informa 39 
qual é o número de alunos ativos e a taxa de evasão ao final do primeiro semestre por modalidade de ingresso e por 40 
área. Destaca maior evasão entre os ingressantes dos cursos de Ciências Exatas e entre os ingressantes pelo edital 41 
ENEM. Apresenta também análise de desempenho com base na porcentagem de disciplinas que os alunos foram 42 
aprovados e em relação ao CR padronizado. Destaca que a taxa mais baixa de aprovação em disciplinas está no 43 
grupo COTAS PAAIS e no grupo dos Indígenas; observa ainda que os ingressantes das Vagas Olímpicas tiveram, 44 
em geral, desempenho acima da média. O prof. José Alves ressalta que os dados apresentados são preliminares de 45 
um semestre e não indicam que é um determinante do que vai acontecer. O prof. Rafael considera que a 46 
preocupação maior, no levantamento desses dados, foi com o desempenho dos Indígenas; no PAAIS, pondera que já 47 
foi observado em anos anteriores que esses alunos têm um desempenho médio inferior aos alunos não PAAIS nos 48 
semestres iniciais, mas que ao longo do curso equalizam com os demais e que, em alguns cursos, o desempenho 49 
médio desses alunos supera o desempenho médio dos não PAAIS. O prof. José Alves informa o prazo das inscrições 50 
do Vestibular Indígena, destacando a cidade de Tabatinga com um maior número de inscritos até o momento. No 51 
item 3.2 Informações sobre o Vestibular 2020, o prof. José Alves apresenta um panorama geral sobre os dados de 52 
inscritos. Informa a queda no número de inscrições comparada ao ano de 2019, mas um expressivo número de 53 
inscritos e o aumento em percentual de estudantes de Escola Pública. Destaca o imenso trabalho que a Comvest tem 54 
feito de visitas às escolas públicas e privadas, com oportunidades de ouvir e tirar dúvidas dos estudantes e até 55 
mesmo de desmistificar o vestibular. Acredita que a presença da Escola Pública na Unicamp é fruto de visitas feitas 56 
às escolas e das políticas que a Unicamp faz há bastante tempo. Fala sobre o aumento no número de ingressantes 57 
pelo PAAIS. Aponta um maior número de candidatos isentos da taxa de inscrição e a mudança feita quanto à 58 
submissão de documentação, explicando que antes o processo era feito através do correio e, a partir deste ano, foi 59 
através de formulário eletrônico. Destaca que os isentos são 10% do total de aprovados e que são estudantes das 60 
Licenciaturas Noturnas ou de baixa renda. Nas Cotas, indica que há um percentual acima de 21% de autodeclarados 61 
pretos ou pardos, mas que o número de optantes por cotas cai e que, em um estudo feito pela Pesquisa da Comvest, 62 
constatou-se que os estudantes colocaram três variáveis: que não precisavam da política de cotas porque vinham de 63 
uma experiência escolar específica e de um perfil socioeconômico que não demandava a política de cotas, sendo 64 
esse o grupo majoritário; que 30% dos estudantes autodeclarados pardos não optaram pela política de cotas por 65 
insegurança em relação aos critérios e medo de serem desligados por acusação de fraude e, finalmente, um perfil 66 
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minoritário de estudantes que desconheciam as regras e migraram para a ampla concorrência. Acredita que há uma 1 
tendência de pouco mais da metade dos candidatos que fazem jus às cotas étnicas raciais utilizarem desse sistema. 2 
Ressalta que isso merece uma reflexão por parte da universidade e de todos os grupos que se mobilizaram pelas 3 
cotas. A seguir, faz considerações sobre: a queda no número de inscritos na região do estado de São Paulo e o 4 
aumento de inscritos nas capitais de outros estados (Belo Horizonte e Fortaleza); os cursos mais concorridos na 5 
universidade; o contínuo ataque às universidades públicas;  as políticas de permanência, pois os estudantes das 6 
escolas visitadas perguntam frequentemente se terão acesso a elas quando chegarem à universidade.  Na sequência, 7 
destaca também a necessidade de tornar a carreira das licenciaturas atrativa, bem como os cursos da área de 8 
tecnologias, de pensar em como atingir mais estudantes de escolas públicas e de ter uma política de transparência e 9 
informação dos dados. Informa que será publicada, ainda este ano, a nota padronizada dos candidatos da primeira 10 
para a segunda fase, bem como as notas brutas posteriormente. Com essa medida, acredita que facilitará para o 11 
candidato perceber se ele tem condição de ser aprovado na primeira fase. Informa que nas visitas às escolas essa é a 12 
primeira pergunta que os alunos fazem. Também está sendo estudada a simplificação do processo de isenção de taxa 13 
de inscrição: a verificação de quem está no cadastro de políticas sociais do governo federal, como o Bolsa Família 14 
poderá dispensar o candidato de submeter documentação. O prof. Felipe da Faculdade de Tecnologia faz 15 
observações sobre a política de cotas e cita o caso de um aluno do curso de Engenharia de Transportes que ingressou 16 
através dessa política, mas como não apresentou características fenotípicas acentuadas acabou sendo convocado para 17 
a averiguação. A profa. Milena, do Instituto de Economia, faz questionamentos sobre o processo de averiguação. A 18 
profa. Ana Almeida, Diretora Adjunta, faz esclarecimentos sobre a iniciativa da criação da comissão de 19 
averiguação, esclarecendo que a comissão é resposta a uma denúncia feita por uma série de entidades, e que os 20 
encaminhamentos tomados estão de acordo com o regimento da Unicamp. Fala sobre os protocolos que foram 21 
seguidos e que não foi possível estimar aos candidatos uma data precisa do resultado da averiguação. Considera 22 
importante informar que a comissão de averiguação é Adoc, criada para atender a essa denúncia específica. No 23 
entanto, há uma comissão assessora da política de diversidade da Unicamp que ficará encarregada da edição de uma 24 
política de verificação e essa demanda deverá ser discutida na comunidade. Acredita que no próximo ano a 25 
averiguação ocorrerá antes da matrícula. Esclarece ainda que o principal agente denunciador foi o Educafro e há um 26 
entendimento por esses movimentos de que a avaliação deve ser em termos fenotípicos, seguindo o entendimento do 27 
STF. O prof. José Alves completa informando que no edital deste ano está previsto que as averiguações ocorram 28 
durante as matrículas e que a coordenadoria da comissão de averiguação será presidida pela profa. Débora Jefrey, da 29 
Faculdade de Educação. O prof. José Alves faz esclarecimentos sobre a ampliação das Vagas Olímpicas, dizendo 30 
que 10% já é um número bem expressivo. O prof. Rafael complementa dizendo que, além da baixa procura pelas 31 
vagas olímpicas, nem todas são preenchidas. O prof. José Alves faz esclarecimentos ao prof. Sérgio Giglio sobre a 32 
baixa no número de inscrições no vestibular. Segue para o item 3.3 GT Regimento Interno da Câmara 33 
Deliberativa. Faz esclarecimentos sobre a constituição e o número de membros da Câmara. Informa que, dentro da 34 
constituição da Câmara, além dos coordenadores de cursos, há um número alto de representantes docentes da 35 
Reitoria, que são quatro no total. Também informa que há a representação de órgãos externos como APEOESP e 36 
SINPRO e que estes não comparecem às reuniões, no entanto são contados para obter quórum. Propõe que esses 37 
dois órgãos externos fiquem como convidados sem direito a voto. Também esclarece que, por conta das 38 
gratificações e nomenclaturas na Unicamp, a Coordenação Executiva deixou de existir bem como a Adjunta, ficando 39 
os membros responsáveis por essas funções nomeados como Diretor e Diretora Adjunta. Considera também que 40 
deva ter menos representantes da Reitoria. Propõe quatro pessoas para a comissão. Apresentam-se para compor a 41 
comissão: Prof. Felippe Benavente Canteras, da Faculdade de Tenologia; Prof. Silvio Roberto Consonni, do Instituto 42 
de Biologia, Profa. Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora Adjunta e Kleber Roberto Pirotta, Coordenador de 43 
Logística. Informa que serão feitas no máximo duas reuniões para tratar das mudanças no Regimento. Não havendo 44 
manifestações, o prof. José Alves encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, 45 
Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos 46 
senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 19 de setembro de 2019. 47 


