
1 
 

ATA DA 293ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES 1 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 26/11/2020. Início: 10h10min. Término: 11h50min. Reunião virtual pelo 2 
Google Meet. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Diretor da Comvest. Pró-Reitora de Graduação: Eliana Martorano Amaral. 3 
Representantes da Comissão Permanente para os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora Adjunta; Márcia 4 
Rodrigues 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: Adriano Pinto Mariano, 6 
Engenharia Química; Aline Pascoalino, Geociências; Célia Regina Duarte, Colégio Técnico de Campinas; Cynthia Agra de Brito 7 
Neves, Estudos Literários; Fábio Luiz Usberti, Ciência da Computação; Felippe Benavente Canteras, Faculdade de Tecnologia; 8 
Guilherme Vieira Nunes Ludwig, Estatística; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Gustavo Henrique Siqueira, Engenharia 9 
Civil; Laurita Marconi Schiavon, Educação Física; Livia Oushiro, Linguística; Luis Roberto Marcondes Martins, Odontologia; Marcos 10 
Bruno Soares Forte, Engenharia e Alimentos; Mariana Rodrigues Ribeiro dos Santos, Arquitetura e Urbanismo; Paula Caruso 11 
Teixeira, Dança; Ricardo Caetano Azevedo Biloti, Matemática Aplicada; Rogério Gonçalves dos Santos, Engenharia Mecânica; Rui 12 
Luis Rodrigues, História; Sérgio Niculitcheff, Artes Visuais; Silvio Roberto Consonni, Ciências Biológicas; Thiago Oliveira da Motta 13 
Sampaio, Fonoaudiologia; Varlei Rodrigues, Física;  Vinícius de Sousa Fraga, Música e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Novo 14 
membro: Marcus Bruno Soares Forte (Engenharia de Alimentos), no lugar do prof. Juliano Lemos Bicas. Justificativas de 15 
Ausências: Ana Elisa Spaolonzi Queiroz Assis (Licenciaturas): em compromisso acadêmico, será substituída pelo prof. Anderson 16 
Trevisan; Lúcia Granja (Estudos Literários): em compromisso acadêmico; Régis Henrique dos Reis Silva (Pedagogia): em 17 
compromisso acadêmico; Lino Anderson da Silva Grama (Matemática), em compromisso acadêmico, será substituído pelo prof. 18 
Rafael Leão; Jaime Hideo Izuka (Ciências Aplicadas): em compromisso acadêmico, será substituído pelo prof. Daniel Iwao Suyama.  19 
O prof. José Alves inicia a reunião dando boas vindas ao novo membro e apresentando as justificativas de ausência. Segue para a 20 
Pauta, item 1.1 Aprovação da ata da reunião de 15.10.2020. Sem manifestações, a ata é aprovada com cinco abstenções. Segue 21 
para o Expediente, item 2.1 Informações sobre o Vestibular 2021. Informa que, apesar do cenário pandêmico, as atividades da 22 
Comvest estão ocorrendo como previsto no planejamento. Fala sobre alguns protocolos da logística que serão aplicados nas 23 
escolas como número reduzido de candidatos por sala, maior número de colaboradores na aplicação e consequente aumento das 24 
demandas de logísticas. Segue para o item 2.2 Retomada das discussões sobre vagas para pessoas com deficiência. 25 
Comenta que a discussão sobre as pessoas com deficiência foi assunto da última reunião presencial da Câmara e que é necessário 26 
continuar a conversa para a construção de um consenso. Informa a Comvest foi instada pelo Ministério Público a dar algumas 27 
explicações sobre o andamento da política de inclusão de pessoas com deficiência na Universidade e a resposta foi que o tema 28 
está em debate. Considera importante que esse assunto seja discutido nas unidades com as Congregações e que ideia é que, nos 29 
primeiros anos, haja uma adesão voluntária por parte dos cursos até que esse processo se institucionalize, uma vez que há 30 
demanda de adaptações da universidade.  A profa. Eliana Amaral pontua que a Unicamp tem um débito enorme com a questão da 31 
acessibilidade como a falta das calçadas e prédios adaptados. Fala que no início da gestão foi feito um projeto de acessibilidade e 32 
encaminhado para tentar conseguir financiamento do Estado, por conta do alto custo para realizar as adaptações, mas não houve 33 
nenhuma resposta à essa solicitação. Comenta a demanda que recebeu do Diretor da Faculdade de Educação sobre a 34 
necessidade de mais uma pessoa para fazer a tradução de línguas de sinais. Nesse sentido esclarece que Central de Tradutores e 35 
Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (TILS), órgão da PRG, conta com apenas duas tradutoras de língua de sinais e 36 
recentemente conseguiu contratar uma terceira pessoa para compor essa equipe; que os alunos de pós-graduação são os que mais 37 
demandam ações desse órgão, apesar dessa central atender a todos, inclusive pedidos do Ministério Público e do Tribunal 38 
Regional do Trabalho. Com a palavra, o prof. José Alves responde à profa. Laurita, do curso de Educação Física, que não há nada 39 
definido quanto à questão das vagas para PCD ser ou não complementar.  Observa que há uma lei nacional que define a reserva 40 
de 5% das vagas para PCD, no caso de concursos. O prof. Rafael, Coordenador de Pesquisa, informa que é muito baixo o número 41 
de ingressantes com deficiência. A profa. Lívia, do IEL, pergunta se serão discutidos os tipos de deficiência e se as vagas poderão 42 
ser direcionadas para determinados tipos de deficiência e ainda sobre as adaptações nos espaços para a abertura dessas vagas. O 43 
prof. José Alves lembra a discussão que houve na Câmara e que, na época, foi consultada a Comissão Assessora de 44 
Acessibilidade através da Diretoria de Direitos Humanos e o debate com a profa. Norma da FE, especialista nesse assunto. Informa 45 
que o escopo engloba todo e qualquer tipo de deficiência e que foi delineado um primeiro documento com base nos editas da 46 
Federal do Rio Grande do Sul e do Paraná, mas esse documento poderá ser aprimorado para a votação. A profa. Eliana Amaral 47 
esclarece que a política decidida na câmara precisa estar alinhada com a política da Instituição. Relata experiências de estudantes 48 
da graduação com deficiência e considera que a questão de acessibilidade física, de modo geral, não é um grande problema mas 49 
será necessário a universidade colocar os custos de acessibilidade dentro do seu orçamento. O prof. Felippe Benavente, da FT, 50 
comenta dessa discussão nas congregações da sua unidade e a preocupação levantada foi a adaptação pedagógica do corpo 51 
docente.  O prof. Vinícius Fraga, da Música, pontua a preocupação com deficientes auditivos e com o corpo docente. A profa. 52 
Eliana fala da responsabilidade da universidade e que a Unicamp vai buscar apoio em universidades que já tem essa experiência. 53 
O prof. José Alves diz que essas discussões serão retomadas em março de 2021. Informa que no próximo dia 10 de dezembro 54 
será inaugurado o Espaço Multiuso da Comvest que foi construído pensando na correção das provas e que também vai ficar à 55 
disposição da comunidade. Informa também que também está concluído o auditório onde ocorrerão as reuniões presenciais da 56 
Câmara Deliberativa. Segue para o item 2.3 Avaliação e perspectivas sobre o perfil de ingressantes na Unicamp.  O prof. 57 
Rafael, Coordenador de Pesquisa, faz a apresentação intitulada “Comvest em Números”, inicialmente falando sobre o Programa de 58 
Isenção, que existe desde o ano 2000; que o benefício é direcionado para funcionários, candidatos que se inscrevem para os 59 
cursos de licenciaturas e tecnologias e para os estudantes de baixa renda.  Esclarece que partir de 2020, o programa concedeu 60 
isenção aos candidatos, cujos responsáveis, fizessem parte do Cadastro Único (Cadúnico) do Governo Federal e também estendeu 61 
a isenção aos candidatos que estavam no programa de auxílio emergencial, por conta da pandemia.  Destaca , no Vestibular 2021, 62 
que foram concedidas quase 12 mil isenções e que desses beneficiados, a grande maioria é de baixa renda e Escola Pública. A 63 
seguir fala sobre a política de inclusão, iniciando pelo PAAIS e relatando as mudanças ocorridas nesse programa desde 2005. 64 
Destaca em 2019, com a política de cotas, uma reformulação do PAAIS que passou a bonificar, com 40 pontos, candidatos que 65 
fizeram integralmente o Ensino Médio em Escola Pública, com 20 pontos o Ensino Fundamental II em Escola Pública e 60 pontos 66 
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para quem os dois perfis. Fala da política de cotas implementada com piso mínimo de 25% das vagas, distribuídas no vestibular e 1 
outras formas de ingresso como o Edital ENEM, com parte da reserva de vagas para pretos e pardos além do Vestibular Indígena e 2 
o Edital de Vagas Olímpicas. Apresenta gráficos que demonstram como as políticas de inclusão impactaram no perfil dos 3 
ingressantes; a série histórica de inscritos e  a série histórica de candidatos oriundos de Escola Pública. Destaca os ingressantes 4 
pelo edital de Vagas Olímpicas, com uma porcentagem expressiva de candidatos de Escolas Públicas. Observa, no gráfico de 5 
inclusão de PPI, com a política de cotas em 2019, um aumento significativo desse público na universidade, chegando a 37,2% e a 6 
mudança no perfil de renda relacionado com a política de cotas. Finaliza concluindo que a política de inclusão tem atingido os seus 7 
objetivos no sentido de incluir alunos de escola pública, baixa renda bem como os PPIs. O prof. José Alves considera que a 8 
exposição desses dados ajuda a colocar em perspectiva tudo o que a universidade fez. A profa. Eliana considera importante a 9 
divulgação dos dados sobre o Programa de Isenção no site e no jornal da Unicamp. Faz comentários sobre a política de 10 
permanência na universidade, destacando que uma pequena parte dos ingressantes de escola pública busca atendimento no SAE. 11 
Com a palavra, o prof. Kleber, Coordenador de Logística, fala que a logística da Comvest, além do vestibular, também está 12 
presente nos exames de Vagas Remanescentes e da Residência Médica, contando com uma equipe competente na Coordenação 13 
de Logística e com as equipes de aplicação. Pontua mudanças implementadas ao longo da gestão: o retorno acertado da aplicação 14 
do VU nas capitais de Belo Horizonte, Fortaleza, Salvador e Curitiba que apresentou crescentes números de inscritos. Menciona o 15 
Vestibular Indígena, sendo a Unicamp a primeira instituição a chegar à São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Pontua a atuação 16 
da Logística no movimento de inovação tecnológica em 2019, através do sistema de identificação facial do candidato e destaca que, 17 
em 2020, a Comvest desenvolveu seu próprio sistema que permitiu economia financeira e soluções de demandas específicas. Cita 18 
a importância da logística na correção dos exames aplicados pela Comvest e destaca o início da construção de uma plataforma de 19 
correção virtual, através de tablets, que integra atribuição de nota, visualização, comparação entre corretores e devolução de 20 
relatórios. No entanto, a pandemia impossibilitou instalar o sistema esse ano. Finaliza salientando a importância de essas inovações 21 
tecnológicas terem sido desenvolvidas em ambiente universitário com pessoas de diferentes áreas de conhecimento. O prof. José 22 
Alves destaca o aumento de 14% de ingressantes de outros estados, comparado a 2% de ingressantes quando o vestibular se 23 
restringia às capitais São Paulo e Brasília. Faz considerações sobre a importância de o vestibular estar no país inteiro levando a 24 
perspectiva do que se ensina pelo que é cobrado no VU. Ressalta a atuação da Logística no desenvolvimento de protocolos de 25 
segurança na aplicação. Com a palavra, a profa. Márcia, Coordenadora Acadêmica, fala das questões da área acadêmica, com a 26 
apresentação intitulada “Instrumentos de avaliação e interfaces com a sociedade.” Fala da questão das provas e a interface com a 27 
sociedade; do perfil de candidato almejado pela Unicamp; das mudanças nas provas na segunda fase, destacando as questões 28 
interdisciplinares entre as questões dissertativas e o grande desafio na elaboração e correção dessas questões. Considera que foi 29 
uma experiência muito bem sucedida, que imprimiu uma marca pedagogicamente importante para o Vestibular Unicamp. Menciona 30 
outra mudança na segunda fase que foi direcionar os candidatos a realizarem as provas do curso escolhido e ainda a mudança na 31 
prova de Redação, com a produção de um texto ao invés de dois. Pontua também mudanças feitas no processo de avaliação das 32 
Vagas Remanescentes que, após discussão e aprovação na Câmara, chegou-se a um modelo de prova unificada. Cita também, 33 
nesse processo, a composição de uma equipe própria de organização, que incluiu a Coordenação de Logística e a Coordenação 34 
Acadêmica, garantindo um processo organizado e seguro. Cita os desafios do Vestibular Indígena, no sentido de dialogar com as 35 
comunidades indígenas e com os possíveis candidatos nesse vestibular. Menciona que o VI foi um grande desafio de aprendizado 36 
no qual a Comvest pôde contar com grandes especialistas da Unicamp e com a colaboração dos estudantes indígenas que já 37 
estavam dentro da universidade. Na sequência fala da interface com a sociedade e, nesse sentido, do encontro anual de 38 
professores do Ensino Médio que engloba todas as áreas de conhecimento. Informa a publicação no site da Comvest e em livro, 39 
voltado à formação de professores, dos critérios gerais de avaliação da redação do vestibular e dos critérios específicos, inclusive 40 
com a publicação da grade de avaliação. Cita a criação das oficinas itinerantes de redação, além das oficinas já realizadas 41 
anualmente com mais de 300 participantes. Esclarece, no entanto, que essas oficinas foram interrompidas por conta da pandemia. 42 
Fala sobre as lives realizadas neste ano, chamadas de “VestibuLives” que tiveram mais de sete mil visualizações além da presença, 43 
ao vivo, de 200 pessoas por live. Enfatiza a repercussão do vestibular como referência nacional em avaliação, com temas tratados 44 
nas provas que alimentam o debate publico entre os candidatos e sinalizam alguns compromissos da universidade com o papel 45 
social da ciência e com o debate democrático e responsável sobre temas polêmicos.  O prof. José Alves pontua que a Comvest é a 46 
instituição mais transparente entre as organizadoras de provas e de critérios. Com a palavra, a profa. Ana, Coordenadora Adjunta, 47 
frisa aspectos gerais feitos pela Comvest aliada à PRG e, nesse sentido, faz considerações sobre o avanço do processo de 48 
inclusão na universidade, que não pode se esgotar no vestibular, mas que sejam feitos esforços para garantir um trajeto 49 
universitário bem sucedido ao estudante. Cita que a Comvest, historicamente, tem sido um espaço de produção de informações 50 
para ajudar nessas reflexões e que esse movimento de ampliação do alcance da universidade se revela na expansão do vestibular, 51 
no cuidado com a prova e na análise dos resultados dessa prova. Nesse sentido, informa que nesse último ano foi percebida a 52 
necessidade de análise e acompanhamento do que se passa com os nossos estudantes e docentes nos cursos depois do ingresso. 53 
Com isso, a Comvest junto com a PRG e a PRP lançou um edital, no início de ano, com o objetivo convidar a comunidade a se 54 
engajar de maneira mais sustentada na análise do que acontece e tem acontecido com estudantes ao ingressarem na universidade. 55 
Informa que esse edital recebeu 18 propostas de pesquisa com o objetivo de compreender a graduação; foram aprovados 14 56 
projetos; o foco está sendo o rendimento dos estudantes e que os recursos têm contribuído para gerar experiências ou resultados 57 
satisfatórios de uma trajetória universitária bem sucedida. Esclarece que esses projetos estão trabalhando de uma maneira mais 58 
fina os dados que a Comvest, com os dados obtidos através do questionário socioeconômico, com muita pesquisa qualitativa. 59 
Acredita essa será experiência produtiva para a Unicamp, pois a pesquisa busca entender quem são os estudantes, suas 60 
expectativas, os trajetos desenvolvidos, as barreiras e motivações e uso das oportunidades oferecidas pela universidade. Finaliza 61 
mencionando que também há projetos para entender o que acontece depois da passagem pela vida universitária. O prof. José 62 
Alves destaca, na fala da profa. Ana, um fato inédito que é transformar os dados da Comvest em dados qualitativos, em parceria 63 
com a PRP. A seguir comenta sobre o cenário desafiador para 2021 pensando na recepção dos estudantes que sofreram uma 64 
ruptura enorme na Universidade, nesse ano, pois já tiveram uma ruptura de não ter o último ano presencial na escola.  Segue para 65 
o item 2.4 Calendário da Câmara deliberativa 2021 com a apresentação das datas de reunião. Finaliza informando que será 66 
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elaborado, para a próxima reunião, um dossiê sobre a questão das pessoas com deficiência. Não havendo manifestações, o prof. 1 
José Alves encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, 2 
lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da 3 
Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 26 de novembro de 2020.  4 


