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ATA DA 300ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES 1 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 21/10/2021. Início: 10h05min. Término: 10h35min. Local: Reunião virtual 2 
pelo Google Meet. Presidente: Ivan Felizardo Contrera Toro (Pró-Reitor de Graduação). Representantes da Comissão 3 
Permanente para os Vestibulares: José Alves de Freitas Neto, Diretor; Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora Adjunta; Márcia 4 
Rodrigues de Souza Mendonça, Coordenadora Acadêmica e Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística. Representantes 5 
das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Aline Pascoalino, Geografia; Ana Elisa S. Queiroz Assis, Licenciaturas; Amauri 6 
Hassui, Engenharia Mecânica; Anne Bronzi (em substituição à profa. Bianca Morelli R. Calsavara), Matemática; Antonio Carlos 7 
Diegues Júnior, Ciências Econômicas; Célia Regina Duarte, Cotuca; Daniel Henrique Dario Capitani, Administração; Fábio 8 
Husemann Menezes, Medicina; Daniel Fábio Kawano, Farmácia; Felippe Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; Gregory 9 
Bregion Daniel, Engenharia de Controle e Automação; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Juliana Pires Arruda Leite, 10 
Administração Pública; Lehilton Lelis Chaves Pedrosa, Engenharia de Computação; Leandro Carlos Mazzei, Ciência do Esporte; 11 
Leandro Barsalini (em substituição ao prof. Vinícius de Sousa Fraga), Música; Lúcia Granja, Estudos Literários; Marcus Bruno 12 
Soares Forte, Engenharia de Alimentos; Núbia Bernardi, Arquitetura e Urbanismo; Patrícia Prata (em substituição à profa. Lívia 13 
Oushiro), Linguística; Paula Caruso Teixeira, Dança; Pedro Peixoto Ferreira, Ciências Sociais; Rosângela Maria Neves Bezerra, 14 
Nutrição; Sérgio Niculitcheff, Artes Visuais; Sílvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, 15 
Fonoaudiologia e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Justificativas de Ausência: Varlei Rodrigues (Física): em compromisso 16 
acadêmico; Antonio Pires de Camargo (FEAGRI): em reunião da CPE2; Bianca Morelli R. Calsavara (Matemática): em 17 
compromisso acadêmico; Lívia Oushiro (Linguística): em compromisso acadêmico; Raquel G. A. Gomes (História): em reunião da 18 
CPFP; Ricardo C. A. Biloti (Matemática Aplicada): motivo particular; Guilherme Vieira Nunes Ludwig (Estatística): em aula; Laurita 19 
Marconi Schiavon (Educação Física): em reunião da CPFP; Vinícius de Sousa Fraga (Música): em compromisso acadêmico; Régis 20 
Henrique dos Reis Silva (Pedagogia): em compromisso acadêmico e Cynthia Agra de Brito Neves (Linguística): em compromisso 21 
acadêmico. Novos membros: Taisa Helena Pascale Palhares (Filosofia), em substituição ao prof. Giorgio Venturi e Luis 22 
Fernando Mercier Franco (Engenharia Química), em substituição ao prof. Adriano Pinto Mariano. O prof. José Alves, Diretor da 23 
Comvest, inicia a reunião dando boas vindas aos novos membros e justificando as ausências. Segue para a Pauta, item 1.1 24 
Aprovação da Ata da Reunião de 02.09.2021. Não havendo manifestações, a ata é aprovada com 25 votos favoráveis e 6 25 
abstenções. Segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Resolução do Vestibular Indígena 2022. Informa que o vestibular será 26 
realizado em parceria com a Universidade Federal de São Carlos; que a realização da prova será no dia 13/03/2022 e que as 27 
inscrições iniciam em 13/12/2021 com término em 20/01/2022. Informa que essa parceria é financiada pela Unicamp, podendo a 28 
UFSCar financiar a compra de passagens aéreas e o custeio das equipes de São Carlos. Detalha a divisão de alguns custos com a 29 
UFSCar para a realização dessa prova.  Comenta que o interesse da Comissão Assessora para a Inclusão Acadêmica e 30 
Participação dos Povos Indígenas (CAIAPI) e dos Centros das Culturas Indígenas (CCI) da UFSCar é favorecer os estudantes para 31 
que não necessitem se deslocar duas vezes e que façam uma única prova concorrendo nas duas instituições. Informa a 32 
importância, para a UFSCar, da realização da prova na cidade de Manaus; que a prova deixará de ser aplicada em Caruaru e o 33 
retorno da aplicação da prova em Recife, já que a UFSCar tem a tradição de muitos inscritos em Recife. Acredita que será um 34 
grande vestibular. Informa ainda que a Unicamp está oferecendo 130 vagas e a UFSCar 65 vagas podendo, em São Carlos, chegar 35 
a 130 vagas, uma vez que as outras 65 vagas são destinadas a estudantes refugiados e, em caso de não preenchimento, migram 36 
automaticamente para o vestibular indígena. Explica que no edital constarão 195 vagas. Informa que há pequenos ajustes de 37 
redação no edital, feitos pela DAC. Explica, no edital, que o candidato poderá fazer apenas uma opção de curso em cada 38 
universidade e que o critério de preenchimento de vaga será por curso, ou seja, o ranqueamento será conforme o desempenho no 39 
curso. O prof. Leandro Barsalini, da Música, pergunta se há como unificar, com a UFSCar, a prova de Habilidades Específicas em 40 
Música. O prof. José Alves explica que a prova é feita integralmente pela Comvest; que os candidatos que estão pleiteando vaga 41 
em São Carlos serão avaliados pelos critérios definidos pela Unicamp, ou seja, que é a mesma prova aplicada para São Carlos; que 42 
as listas de chamadas de convocação serão conjuntas observando que, em geral, as vagas do vestibular indígena são preenchidas 43 
na primeira chamada; que os candidatos irão entregar a declaração de pertencimento às etnias no dia da prova. Destaca que os 44 
estudantes indígenas, ingressantes desse vestibular, iniciarão em agosto e farão o percurso de formação diferenciado, ingressando 45 
efetivamente no curso apenas em 2023. Não havendo manifestações, o edital é colocado em votação e aprovado por unanimidade. 46 
Explica que, diante da aprovação da Câmara Deliberativa, o edital seguirá para análise da Procuradoria Geral. Segue para o item 47 
de Expediente 3.1 Calendário da Câmara Deliberativa 2022 e informa que o calendário da Câmara foi elaborado pensando 48 
primeiro no calendário da CCG. A seguir fala da expectativa para a prova da primeira fase do vestibular, que será realizada no dia 49 
07/11, com 63.300 inscritos. Comenta a queda de 18% do total de candidatos em relação ao ano anterior e a preocupação em 50 
relação às políticas de ação afirmativa, considerando essa queda mais notável entre os grupos de Escola Pública e os optantes 51 
pelas cotas étnico-raciais. Expõe o cenário sobre a política de cotas e o desafio da Comvest na comunicação com os estudantes 52 
que se declaram preto e/ou pardo no questionário sociocultural e não fazem opção pelas cotas no momento da inscrição no 53 
vestibular. Fala da queda de 40% no número de inscritos no Enem em relação ao ano anterior; que a Unesp teve que prorrogar as 54 
inscrições, diante de uma queda significativa de inscritos e finaliza comentando o efeito da pandemia em uma geração inteira de 55 
estudantes. O prof. Wanderley, das Artes Cênicas, convida a todos para a comemoração dos 50 anos do Instituto de Artes da 56 
Unicamp e informa que seu departamento irá apresentar duas cenas da primeira peça produzida no Centro de Teatro da Unicamp. 57 
O prof. José Alves parabeniza o prof. Wanderley pelos 50 anos do IA e pela apresentação. O prof. Ivan Toro, Pró-Reitor de 58 
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Graduação, faz esclarecimentos a respeito do aumento do ICMS com impacto financeiro positivo para a Unicamp. Comenta que a 1 
Universidade está em uma situação financeira bastante razoável, com recurso para investimentos, para a progressão da carreira e 2 
está em estudo aumento salarial para o próximo ano. O prof. José Alves agradece a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, 3 
Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores 4 
membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 21 de outubro de 2021. 5 


