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ATA DA 301ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DELIBERATIVA DA COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES 1 
DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS. Data: 31/03/2022. Início: 10h05min. Término: 11h05min. Local: Reunião virtual 2 
pelo Google Meet. Presidente: José Alves de Freitas Neto, Diretor da Comvest. Representantes da Comissão Permanente para 3 
os Vestibulares: Ana Maria Fonseca de Almeida, Diretora Adjunta; Márcia Rodrigues de Souza Mendonça, Coordenadora 4 
Acadêmica e Rafael Pimentel Maia, Coordenador de Pesquisa. Representantes das Unidades, Instituições e/ou Entidades: 5 
Aline Pascoalino, Geografia; André Luiz Correia Gonçalves de Oliveira, Licenciaturas; Amauri Hassui, Engenharia Mecânica; 6 
Giuliano Angelo Zugliano (em substituição à profa. Bianca Morelli R. Calsavara), Matemática; Antonio Carlos Diegues Júnior, 7 
Ciências Econômicas; Célia Regina Duarte, Cotuca; Cleber Damião Rocco, Engenharia de Produção; Daniel Henrique Dario 8 
Capitani, Administração; Daniel Iwao Syuama, Engenharia de Manufatura; Danilo Ciccone Miguel, Ciências Biológicas; Dayane 9 
Celestino de Almeida, Letras; Daniel Fábio Kawano, Farmácia; Felippe Alexandre Silva Barbosa, Engenharia Física; Gregory 10 
Bregion Daniel, Engenharia de Controle e Automação; Gustavo Fraidenraich, Engenharia Elétrica; Juliana Pires Arruda Leite, 11 
Administração Pública; Lehilton Lelis Chaves Pedrosa, Engenharia de Computação; Leandro Carlos Mazzei, Ciência do Esporte; 12 
Leandro Barsalini (em substituição ao prof. Vinícius de Sousa Fraga), Música; Lilian Cristine Ribeiro Nascimento, Pedagogia; Luis 13 
Fernando Mercier Franco, Engenharia Química; Lúcia Granja, Estudos Literários; Guilherme Vieira Nunes Ludwig, Estatística; 14 
Guilherme José Maximo (em substituição ao prof. Marcos Bruno), Engenharia de Alimentos; Laurita Marconi Schiavon, Educação 15 
Física; Núbia Bernardi, Arquitetura e Urbanismo; Paula Caruso Teixeira, Dança; Pablo Picasso Feliciano de Faria, Linguística; 16 
Cristiano Key Tambascia (em substituição ao prof. Pedro Peixoto Ferreira), Ciências Sociais; Pedro Paulo Corbi (em substituição ao 17 
prof. René Alfonso Nome Silva), Química; Raquel G. A. Gomes, História; Ricardo C. A. Biloti, Matemática Aplicada; Sérgio 18 
Niculitcheff, Artes Visuais; Taisa Helena Pascale Palhares, Filosofia; Thiago Oliveira da Motta Sampaio, Fonoaudiologia;  Wagner 19 
da Silva Amaral, Geologia; e Wanderley Martins, Artes Cênicas. Justificativas de Ausência: Antonio Pires de Camargo 20 
(Engenharia Agrícola), em compromisso acadêmico; Bianca Morelli R. Calsavara (Matemática): em compromisso acadêmico; 21 
Rosangela Maria Neves Bezerra (Nutrição): em compromisso acadêmico; Marcus Bruno (Engenharia de Alimentos): em 22 
compromisso acadêmico e Pedro Ferreira (Ciências Sociais): em compromisso acadêmico. Novos membros: Lilian Cristine Ribeiro 23 
Nascimento (Pedagogia), em substituição ao prof. Régis Henrique dos Reis Silva; Pablo Picasso Feliciano de Faria (Linguística), no 24 
lugar da profa. Lívia Oushiro; Dayane Celestino de Almeida (Letras), no lugar da profa. Cynthia Agra de B. Neves, que está em 25 
Licença; Danilo Ciccone Miguel (Ciências Biológicas), no lugar do prof. Silvio Consonni e André Luiz Correia Gonçalves de Oliveira 26 
(Licenciaturas), no lugar da profa. Ana Elisa Spaolonzi Q. Assis. O prof. José Alves, Diretor da Comvest, inicia a reunião dando 27 
boas vindas aos novos membros e justificando as ausências. Avisa que as reuniões continuarão em formato remoto. Segue para a 28 
Pauta, item 1.1 Aprovação da Ata da Reunião de 21.10.2021. Não havendo manifestações, a ata é aprovada com 21 votos 29 
favoráveis e 10 abstenções. Segue para a Ordem do Dia, item 2.1 Edital de Isenção da Taxa de Inscrição para o Vestibular 30 
Unicamp 2023. Informa a principal mudança no edital que consta do inciso IV do §1º do Artigo 1º “IV - Candidatos bolsistas de 31 
escolas privadas/particulares (Modalidade 4)”. Explica que até o ano passado as isenções eram exclusivas para os candidatos de 32 
Escola Pública e de baixa renda e ainda lembra que foi votado na Câmara e aprovado nas instâncias superiores a extensão dessas 33 
políticas, considerando vários cenários de escolas, como escolas de regiões periféricas e sistema SESI/SENAI. Informa que o edital 34 
prevê as inscrições de 16 de maio à  07 de junho e oferta 6.680 vagas para isenção da taxa de inscrição, observando que sempre é 35 
atendido um número maior de candidatos contemplados com a isenção. Destaca que mais de 10% dos ingressantes nesse 36 
vestibular são alunos isentos da taxa de inscrição e considera que esse processo demonstra o perfil do aluno de baixa renda e de 37 
Escola Pública. Não havendo manifestações, o edital de isenção é colocado em votação e aprovado com 30 votos favoráveis, duas 38 
abstenções e um voto contrário. Segue para o item 2.2 Comissão para indicação da lista de livros de leitura obrigatória para o 39 
Vestibular Unicamp. Explica que a Unicamp faz a indicação de textos obrigatórios; que o número de textos têm oscilado e, com a 40 
pandemia, o número de obras foi reduzido de 12 para 9, sendo estas obras de domínio público. Pontua que o intuito é que o aluno 41 
ter contato com uma diversidade de gênero e de obras. Informa que não foram encontrados registros de comissões formalmente 42 
institucionalizadas que legisla sobre as obras e que há questionamentos por parte do Ministério Público e pedido de opinião da 43 
Sociedade Civil. Diante desse cenário e, por conta das mudanças e adequações do novo Ensino Médio dentre outras questões, 44 
considerou-se adequado estabelecer uma comissão através de um documento. Explica que, nesse sentido, a Comvest propõe uma 45 
comissão com cinco pessoas sob a presidência da Coordenadoria Acadêmica da Comvest, um representante da Câmara 46 
Deliberativa (que tenha contato com o Ensino Médio), dois representantes do Instituto de Estudos da Linguagem e um 47 
representante da banca elaboradora de Literatura. A profa. Márcia Mendonça, Coordenadora Acadêmica, faz considerações sobre 48 
a sinergia entre a lista de obras e a prova do vestibular que estará garantida institucionalmente através de uma normativa. Nesse 49 
sentido, observa que a proposta garante o lugar da especialidade, do diálogo mais amplo com a Coordenação Acadêmica, que vê o 50 
processo como um todo, bem como os que pensem as questões literárias e as questões da escola. O prof. José Alves esclarece 51 
que um terço da lista é mudada, ou seja, três obras a cada ano e que as indicações impactarão o Vestibular 2024. Não havendo 52 
manifestação, coloca em votação o item 2.2, que é aprovado com 32 votos favoráveis e três abstenções. Segue para o Expediente, 53 
item 3.1 Formas de ingresso 2023 informando que o item trata dos editais de ingresso para 2023. Esclarece que desde o ano 54 
passado não houve mudança nas políticas de ingresso. Dessa forma, um documento será encaminhado aos cursos para consulta 55 
e, se não houver mudança, não será necessária a manifestação do curso para a Comvest. Explica, no caso do VU que, se 56 
necessário, poderá haver alteração nos pesos e nas notas mínimas, sendo que essa alteração compete exclusivamente à 57 
coordenação de ensino e que basta encaminhar um ofício para a Comvest realizar a alteração, desde que respeitado o prazo de 58 
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retorno que é no final de maio. No Edital ENEM, esclarece que poderão ser incluídas mais ou menos provas, devendo essa 1 
mudança ser submetida à congregação do curso. No Vestibular Indígena, a mudança poderá ocorrer no número de vagas, 2 
especificando se essas vagas serão extras ou regulares e, nas Vagas Olímpicas ocorre da mesma forma, podendo ser incluídas 3 
mais olimpíadas bem como a alteração do número de vagas. Reforça que se o curso não optar por nenhuma alteração nas formas 4 
de ingresso, não será necessário responder à consulta, pois serão consideradas as mesmas informações que do ingresso de 2022. 5 
Observa que essa dinâmica irá desburocratizar todo o processo. A profa. Lilian Ribeiro, da Pedagogia, comenta que é professora 6 
de libras e pergunta como é o ingresso do estudante deficiente auditivo através do Enem e como fomentar o acesso de pessoas 7 
surdas na graduação e até mesmo pensar em uma comissão. O prof. José Alves responde que existe um GT na Unicamp que trata 8 
da política de pessoas com deficiência e que para os editais de ingresso é necessário aguardar um retorno desse GT. Entende que 9 
esse procedimento deva ser feito via ENEM. Explica que são atendidos todos os candidatos que solicitam atendimento especial 10 
para a prova do vestibular com o prova ampliada, prova em braile, apoio com libras, ledores, dentre outras solicitações.  Explica que 11 
quando o GT tiver um posicionamento, irá apresentá-lo na Câmara da Comvest, mas acredita que essas questões irão entrar 12 
somente no vestibular de 2024. Na sequência, passa a presidência da reunião para a profa. Ana Almeida, Diretora Adjunta da 13 
Comvest. A profa. Ana Almeida passa a palavra para o prof. Rafael Maia, Coordenador de Pesquisa, que apresenta o item de 14 
pauta 3.2 Balanço do ingresso 2022. Informa que os dados apresentados são até a oitava chamada de matrícula. Passa a 15 
apresentar os dados gerais de cada um dos processos de ingresso bem como o perfil geral dos candidatos matriculados. Informa, 16 
no VU: 63.301 inscritos, observando que esse número foi menor que em anos anteriores; a baixa abstenção na primeira fase de 17 
7,7%; que foram convocados quase 13 mil candidatos na segunda com abstenção de 9.9% e que na nova chamada estão sendo 18 
convocados 90 candidatos. Informa sobre os matriculados que: 45% são mulheres; 34,9% são estudantes de escola pública; 34,3% 19 
são PAAIS; 25,8% são autodeclarados PPI; 20,1% são cotistas e 11,5% são ingressantes isentos da taxa de inscrição. Informa que 20 
os candidatos matriculados de outros estados representam 10,7%, totalizando 278 candidatos. Fala que estão concluídas as 21 
chamadas do Edital Enem; o número de vagas, de inscritos, de isentos, de matriculados e o perfil dos ingressantes. Destaca que o 22 
Enem tem uma abrangência maior de candidatos de outros estados, representando 20,9%. Sobre o Edital de Vagas Olímpicas, 23 
informa o número de vagas oferecidas; destaca o número de 852 inscritos que foi maior que nos últimos anos, número de 24 
matriculados e o perfil dos ingressantes. Destaca o número de candidatos vindo de outros estados que é 57,4% e que a maior parte 25 
desses candidatos é do estado do Ceará. O prof. Rafael esclarece ao prof. Ricardo Biloti que o candidato pode se inscrever em 26 
todos os processos de ingresso na Unicamp e ser convocado em um deles. Informa também os tipos de medalhas dos 27 
ingressantes, destacando que a OBR e OBA tem o maior número de medalhistas. Sobre o PROFis, informa o número  de vagas 28 
ofertadas; número de inscritos (observando uma queda significativa em relação aos anos anteriores); número de matriculados e 29 
perfil dos ingressantes. Sobre o Vestibular Indígena informa: que foi realizado em parceria com a UFSCar; o número de vagas; o 30 
aumento no número de inscritos - esclarecendo que o candidato, no momento da inscrição, pode optar por um curso da Unicamp e 31 
por um curso da UFSCar; houve uma alta taxa de abstenção de 48,6% e as cidades nas quais foram aplicadas as provas do VI. A 32 
seguir apresenta um balanço dos matriculados por curso até a oitava chamada, destacando os cursos com maior porcentagem de 33 
Escola Pública; observando que em 26 cursos (42,6%) a porcentagem de ingressantes de EP é igual ou superior a 50%. Informa os 34 
matriculados nos cursos com maiores índices de autodeclarados pretos e pardos e também destaca 8 cursos que atingiram 37,5% 35 
de estudantes PPI e 50 cursos que atingiram o piso de 25% de PPI. Observa que nem todo candidato PP faz a opção pelas cotas. 36 
Apresenta um panorama geral do perfil dos candidatos matriculados até o momento em todas as formas de ingresso (VU, VE, VO e 37 
ProFIS e a distribuição dos matriculados por tipo de ingresso, por local de residência, por tipo de escola e por renda. Informa que no 38 
dia de hoje ocorrerá a nona chamada e que disponibilizará para as coordenações dos cursos os dados dos perfis dos matriculados 39 
logo que as matriculas forem finalizadas. Faz esclarecimentos ao prof. Leandro Barsalini, da Música, e ao prof. Thiago Sampaio, da 40 
Fonoaudiologia, a respeito da convocação e vagas do Vestibular Indígena. A profa. Ana Almeida agradece a presença de todos. 41 
Encerrada a reunião, eu, Débora Tavares de Godoi Barreiros, lavrei e digitei a presente ata, preservando a gravação original para 42 
consulta dos senhores membros. Submeto à apreciação da Câmara Deliberativa. Cidade Universitária, 31 de março de 2022.  43 


