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1 ATA DA 288ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE 

2 PARA OS VESTIBULARES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 23/04/2020. Início: 

3 10h10min. Término: 11h15min. Local: Reunião virtual pelo Google Meet. Presidente: José Alves de Freitas Neto, 

4 Diretor da Comvest. Pró-Reitora de Graduação: Eliana Martorano Amaral. Representantes da Comissão Permanente 

5 para os Vestibulares: Ana  Maria Fonseca de Almeida, Diretora Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza Mendonça, 

6 Coordenadora Acadêmica; Kleber Roberto Pirota, Coordenador de Logística e Rafael Pimentel Maia, Coordenador de 

7 Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: Adriano Pinto Mariano, Engenharia Química; 

8 Alik Wunder, Licenciaturas; Aquiles Tescari Neto, Letras; Camila Loureiro Dias, História; Célia Regina Duarte, Colégio 

9 Técnico de Campinas; Cynthia Agra de Brito Neves, Estudos Literários; Fábio Husemann Menezes, Medicina; Fábio 

10 Luiz Usberti, Ciência da Computação; Felippe Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; Gustavo Fraidenraich, 

11 Engenharia Elétrica; Gustavo Henrique Siqueira, Engenharia Civil; René Alfonso Nome Silva, Química; Laura de 

12 Oliveira Nascimento, Farmácia; Erika Z. Tanaka, Enfermagem; Luis Roberto Marcondes Martins, Odontologia; Mariana 

13 Rodrigues Ribeiro dos Santos, Arquitetura e Urbanismo; Milena Fernandes de Oliveira, Ciências Econômicas; Norma 

14 Silvia Trindade de Lima, Pedagogia; Paula Caruso Teixeira, Dança; Pedro Peixoto Ferreira, Ciências Sociais; Ricardo 

15 Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Sandra Francisca Bezerra Gemma, FCA; Sérgio Settani Giglio, Educação 

16 Física; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Susy Mary Ap. Bertagna Jacintho, Cotil; Sylvia Helena Furegatti, 

17 Artes Visuais; Tatiana Andrea Benaglia Carvalho, Estatística; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia; 

18 Thiago Pedro Mayer Alegre, Engenharia Física; Tiago Henrique Machado, Engenharia de Controle e Automação; Varlei 

19 Rodrigues, Física;  Vinícius S. Fraga, Música; Vinícius T. Meira, Geologia;  Livia Oushiro, Linguística;  Wanderley   

20 Martins, Artes Cênicas e Zigomar M. Souza, Eng. Agrícola. O prof. José Alves inicia a reunião lembrando a suspensão 

21 das atividades anunciada na última reunião da Câmara, que teria início em 13 de março. Informa que a Comvest está 

22 trabalhando remotamente e que nesse período foram concluídas as chamadas para as matrículas e será disponibilizado 

23 para os Coordenadores o perfil geral e por curso dos matriculados. Segue para a Pauta, item 1.1 Aprovação da ata da 

24 reunião de 12.03.2020, solicitando que na página 2 linha 15 seja substituída a palavra “estâncias” por “instâncias” e 
25 destaca, na linha 60, que ao invés de “A meta é ter 2.000 estudantes a mais de Escola Pública na Unicamp.” que conste: 

26 “A meta é ter 2.000 estudantes a mais de Escola Pública na Unicamp inscritos no Vestibular da Unicamp.” O prof. Silvio, 

27 da Biologia, solicita correção na página 2 linha 13, onde consta “...; que haja aprovação em conjunto dos cursos 

28 envolvidos...” substituir por “...; sugere que haja aprovação em conjunto das unidades envolvidas no oferecimento de 

29 disciplinas e disciplinas de serviço do curso...”. Sem mais manifestações, o prof. José Alves coloca a ata em votação e é 

30 aprovada com quatro abstenções. Segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Processo Seletivo Aberto para Vagas 

31 Remanescentes 2020/2021. Informa que o edital é basicamente o mesmo do ano passado e que ainda não constam todas 

32 as datas. Destaca que estamos em um ano atípico e que todos os calendários podem sofrer alterações, inclusive o 

33 calendário do Vestibular. Explica que é preciso o andamento do processo burocrático, podendo, se necessário, fazer um 

34 adendo de alteração de datas. Chama a atenção, no artigo 11, parágrafo 5º, onde consta: “Os(as) candidatos(as) ausentes e 

35 aqueles que obtiverem nota inferior a 50% na Prova de Leitura e Interpretação de Texto (PLIT) ou na Prova Específica de 

36 Conhecimentos (PCE) estarão desclassificados.”. Sugere que se faça constar “Os(as) candidatos(as) ausentes e aqueles 

37 que obtiverem nota inferior a 50% na Prova de Leitura e Interpretação de Texto (PLIT) ou 40% das questões objetivas na 

38 Prova Específica de Conhecimentos (PCE) estarão desclassificados.” O prof. Silvio elogia as mudanças feitas no edital e 

39 faz considerações sobre as discussões que foram produtivas no andamento dessas mudanças. Sugere, no Parágrafo Único, 

40 do Artigo 1º, inserir o item “VII. Compatibilidade de Currículo”. O prof. José Alves aceita e agradece a sugestão do prof. 

41 Silvio e ainda faz um complemento do item VII, que passa a ter a seguinte redação: “Compatibilidade curricular, 

42 conforme descrito nos artigos 3º., 12 e 13.” Informa que no modelo de vagas remanescentes do ano anterior houve 29 

43 candidatos aprovados, enquanto que no modelo atual houve 99 aprovados. A profa. Eliana Amaral, Pró-Reitora de 

44 Graduação, faz comentários sobre a compatibilidade de currículo no processo de Vagas Remanescentes, uma vez que o 

45 objetivo é o melhor aproveitamento das vagas. Considera que, se o entendimento for pareamento absoluto de curriculum, 

46 não há porque abrir processo para candidatos externos. Sugere encontrar outra terminologia para a questão da 

47 compatibilidade curricular, talvez a palavra “alinhamento”. O prof. José Alves alerta que é necessário verificar no 

48 Regimento Interno da Graduação como essa compatibilidade está registrada. A profa. Eliana Amaral exemplifica o caso 

49 de reconhecimento de diploma estrangeiro em que não há compatibilidade absoluta de currículos. O prof. José Alves faz 

50 esclarecimentos à profa. Sandra Gemma sobre as datas do processo seletivo das vagas remanescentes, informando que 

51 elas provavelmente serão alteradas, dependendo das informações da DAC e ainda considerando que as aulas deste 

52 semestre irão até 31 de agosto. Reforça a necessidade do andamento burocrático de todos os processos seletivos. Informa 

53 que a profa. Laura, da Farmácia, já havia feito contato com ele, antes dessa reunião, a respeito da análise curricular, que 

54 antes estava prevista para dezembro, sugerindo que passasse a ser em janeiro, por conta da entrega do histórico escolar. 

55 Considera que a prova não irá sofrer grandes mudanças, mas a análise curricular vai depender do calendário do 

56 encerramento do ano letivo em todas as instituições. A profa. Eliana Amaral considera a dificuldade de outras 

57 instituições que estão paradas, citando as Federais, que estão com as atividades suspensas e, diante desse cenário, que a 

58 análise curricular possa ocorrer em fevereiro. O prof. Silvio faz considerações sobre a compatibilidade curricular, 

59 informando que foi bastante conversada com a profa. Ana Almeida e a DAC a questão dessa fase ser eliminatória e 

60 classificatória; faz também considerações de como classificar a compatibilidade de currículo. O prof. José Alves 

61 esclarece que a informação sobre a compatibilidade de currículo está prevista no Regimento Interno da Graduação para 

62 esse processo específico e que não constava no processo do ano anterior. Sugere que cada curso defina a compatibilidade 

63 porque, na prática, tanto os coordenadores de cursos como as comissões de graduação não informam nem à Comvest nem 

64 ao candidato o porquê dele ter sido desclassificado. Explica que às vezes o candidato tem uma nota alta na prova objetiva, 

65 mas não tem um percentual adequado para a vaga em questão. Nisso há cursos mais flexíveis e cursos menos flexíveis. 

66 Explica ainda que a prova objetiva é como uma primeira fase e depois ela serve como critério de desempate. A profa. 
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1 Eliana propõe criar faixas de afinidade curricular podendo se definir uma valoração a essas faixas, sendo esse índice 

2 composto com a avaliação prévia. Enfatiza a necessidade de transparência na avaliação curricular. O prof. José Alves 

3 propõe encaminhar o edital da maneira como está e as sugestões para adequar a palavra “compatibilidade curricular” e a 

4 definição dessa nota seriam encaminhadas aos membros para validarem por e-mail. Sem mais manifestações, o Edital é 

5 colocado em votação e aprovado com duas abstenções. Segue para o Expediente, item 3.2 Resolução do Vestibular 

6 Unicamp 2021. Esclarece que, por conta da pandemia, esse é um ano atípico para os estudantes, por isso as bancas já 

7 estão orientadas a fazer uma prova mais adequada a essa nova realidade, para que seja menos conteudista e que envolva 

8 mais raciocínio lógico, mais leitura e interpretação. Explica que a votação está ocorrendo porque há trâmites a serem 

9 feitos e, se mantidas as datas, as inscrições para o vestibular iniciam em 31 de julho e vão até o dia 08 de setembro. As 

10 provas de primeira fase estão previstas para o dia 22 de novembro e as da segunda fase prevista para os dias 11 e 12 de 

11 janeiro de 2021. Destaca a preocupação com a crise econômica, por isso consta no edital um desconto de 50% na taxa de 

12 inscrição para todos os candidatos optantes pelo PAAIS. Pontua que é prevista uma diminuição no número de inscritos; 

13 que estamos no limite do ponto de vista orçamentário, mas que, por outro lado, entendemos que as famílias estarão 

14 passando por grandes dificuldades. Informa que o processo de isenção da taxa de inscrição inicia no dia 4 de maio e está 

15 sendo totalmente simplificado do ponto de vista de documentação. Faz considerações sobre o número de inscritos no 

16 Enem. O prof. José Alves esclarece que a resposta dos cursos sobre as vagas para o Vestibular Indígena, Olímpico e 

17 Enem, referente ao Ofício Comvest 001/2020, foi estendida até 15 de maio. Lembra ainda que, para os cursos que não se 

18 manifestarem, serão considerados os mesmos números de vagas oferecidas no ano anterior. A profa. Paula Caruso, da 

19 Dança, pergunta sobre a redução do número de dias de aplicação das provas de Habilidades Específicas e sugere que a 

20 aplicação continue a ocorrer em quatro dias ao invés de três dias. O prof. José Alves explica que a prova de Habilidades 

21 Específicas era realizada uma semana depois do vestibular, quando o resultado dos vestibulares de outras universidades, 

22 como a USP, já estavam sendo publicados. Lembra que as discussões dessas provas foram feitas na última reunião da 

23 Câmara, para colocar os exames das habilidades dentro da mesma semana de provas da segunda fase, a partir da quinta- 

24 feira. Finaliza informando que divulgar os resultados quinze dias depois da segunda fase foi um compromisso junto à 
25 reitoria. A profa. Paula Caruso agradece os esclarecimentos e com isso coloca que já foi conversado com a comissão do 

26 curso para que a prova ocorra em três dias. O prof. José Alves fala que a Comvest está muito preocupada com o acesso 

27 do aluno às obras literárias e este ano, excepcionalmente, pensa em trabalhar com as obras que estão em domínio público 

28 ou disponíveis na internet. O prof. José Alves faz esclarecimentos sobre o encaminhamento da resolução, informando que 

29 no momento é apenas uma discussão e que a votação será em junho. Quanto às provas de Habilidades Específicas, 

30 enfatiza que elas ocorrerão na mesma semana da 2ª fase, mesmo que haja mudança de data do vestibular. A profa. Eliana 

31 Amaral fala sobre a volta do isolamento, que poderá ocorrer em junho ou julho, e ainda assim será uma abertura parcial 

32 da universidade, em um modelo de contingência. Informa sobre o calendário da graduação: o primeiro semestre será 

33 concluído até 31 de agosto, os exames ocorrerão no início de setembro e o início do segundo semestre será no final de 

34 setembro. Explica que, na previsão da DAC, o segundo semestre será encerrado com os exames em fevereiro de 2021 e as 

35 matrículas em março. Conclui dizendo que o nosso vestibular irá acompanhar um pouco esse movimento, além da 

36 questão logística, uma vez que até mesmo os espaços que são utilizados para aplicação de provas na Unicamp poderão 

37 estar sendo utilizados pela graduação. A profa. Sandra Gemma, da FCA, faz considerações sobre a dificuldade de a 

38 primeira matrícula presencial ser realizada em meio período, devido ao número de alunos, e sugere que possa ocorrer em 

39 período integral. O prof. José Alves lembra que este ano a matrícula foi realizada das 9h às 15 horas. A profa. Eliana 

40 Amaral esclarece que os procedimentos de matrícula também serão revistos com a DAC na próxima semana para tornar 

41 o processo o máximo eletrônico possível. O prof. José Alves completa dizendo que o objetivo é ter mais acolhimento e 

42 menos burocracia com o aluno no primeiro dia de aula. Anuncia que vai precisar sair da reunião para participar de outra 

43 junto com a profa. Eliana Amaral e passa a presidência da reunião para a profa. Ana Almeida, Diretora Adjunta da 

44 Comvest. A profa. Ana Almeida solicita à profa. Márcia Mendonça, Coordenadora Acadêmica, que fale sobre a lista de 

45 livros e outras questões relacionadas ao Vestibular 2021. A profa. Márcia informa, dentro das considerações feitas pelo 

46 prof. José Alves, que já está em negociação com as bancas responsáveis pela elaboração da lista de livros, no sentido de 

47 permitir que os alunos tenham acesso às obras literárias, uma vez que não há previsão do retorno do funcionamento das 

48 biblioteca e dos espaços escolares e, com isso, será estudado como “enxugar” essa lista. Também está sendo negociado 

49 com as bancas um conteúdo mais racional nas provas, considerando um ano escolar muito atípico, estando atentos às 

50 condições de continuidade ou descontinuidade da escolarização e das diferenças em termos de qualidade de ano letivo. A 

51 profa. Ana Almeida considera que esse é um momento difícil e que o ponto principal é fazer com que o vestibular seja 

52 transparente, atendendo às necessidades e expectativas dos estudantes da escola básica juntamente com suas famílias. A 

53 profa. Márcia registra a imensa colaboração de toda a equipe elaboradora e de todas as bancas envolvidas e 

54 sensibilizadas nessa causa. A profa. Ana Almeida segue para o item 3.1 Informação sobre o processo de vagas para 

55 PCDs. Informa que não foi possível dar andamento a esse processo como previsto e, depois de avaliar, foi considerado 

56 que seria mais seguro suspender este ano e amadurecer mais a reflexão e a conversa com os diferentes cursos e unidades 

57 para garantir que essa seja uma decisão bem fundamentada. Explica que foi enviado às unidades o Ofício 003/2020 

58 informando sobre o cancelamento desse processo. O prof. Rafael, Coordenador de Pesquisa, faz considerações sobre as 

59 matrículas que foram finalizadas com 3.399 matriculados no dia 31 de março; que foram gerados alguns dados com o 

60 perfil geral e por curso desses ingressantes e enviados para as coordenações de graduação. Finaliza destacando as 

61 porcentagens de ingressantes oriundos de Escola Pública e de autodeclarados Pretos e Pardos. Não havendo 

62 manifestações, a profa. Ana Almeida encerra a reunião agradecendo a presença e a parceria de todos. Encerrada a 

63 reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para 

64 consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 23 de abril de 

65 2020. 


