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1
Introdução

O presente relatório simboliza o final da gestão 2013-2017 à frente da
Comissão Permanente para os Vestibulares (Comvest). Só é possivel
realizar um vestibular com as dimensões do Vestibular Unicamp
(VU) com a interação harmônica de suas diferentes vertentes e
com o profissionalismo e comprometimento de toda equipe, desde a
elaboração das provas até a aplicação e correção. Portanto, tudo o
que será apresentado é o resultado de um trabalho de equipe. Sem a
dedicação de todas as pessoas envolvidas, o VU não teria logrado seu
sucesso ao longo dos anos.

O VU completou 30 anos em 2017. Como podemos observar na
Figura 1.1, ao longo desses 30 anos houve um grande crescimento do
número de candidatos, o que tornou o VU um dos mais concorridos do
país. Desde o ano de 2010, o VU experimentou um aumento notável
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do número de candidatos, atingindo um patamar da ordem de 70 a 80
mil. O curso de medicina é o mais concorrido e tem atualmente mais
de 200 candidatos por vaga.

Esse expressivo número de candidatos, ao mesmo tempo que é
motivo de orgulho para a universidade, traz consigo grandes desafios e
a necessidade constante de adaptações e melhoramentos para atender
a todas as demandas do vestibular. As principais modificações pela
qual passou o VU para se adaptar a essa realidade é nosso primeiro
objeto de discussão deste relatório.

O programa de ação afirmativa da Unicamp também sofreu
modificações ao longo desses anos. Criado em 2004, na forma de
um sistema de bonificação, ele precisou se adaptar para atingir as
metas de inclusão social estabelecidas pelo Conselho Universitário em
2013. O desafio de atingir essas metas é o próximo ponto abordado
neste relatório.

Outras informações importantes, relativas às obras de infraes-
trutura necessárias para o funcionamento da Comvest, são também
apresentadas. Especificamente, temos a reforma do atual prédio da
Comvest e a concretização do projeto executivo para a construção do
novo prédio (veja Figura 1.2). Fazemos ainda uma breve apresentação
do livro organizado pela Comvest para promover a preservação da
memória do VU. Esse livro e a produção de cinco vídeos sobre o
VU marcaram as comemorações dos 30 anos da Comvest, que foram
encerradas com um jantar comemorativo.

Para finalizar, fazemos ainda uma breve apresentação da situação
financeira da Comvest.
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Figura 1.1: Número de inscritos no VU de 1987 a 2017.
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Figura 1.2: Lançamento da pedra fundamental do novo prédio.

Figura 1.3: Membros da equipe da Comvest.



2
Os Vestibulares 2014 a 2017

Os anos de 2014 a 2017 testemunharam um novo patamar no VU
com o número de candidatos inscritos passando da casa dos setenta
mil. Concomitantemente, tivemos um aumento no número de cidades
onde as provas eram realizadas, passando de 18 cidades na primeira
fase em 2014, para 21 em 2015, 26 em 2016, até chegar a 30 em
2017. As provas para candidatos com necessidades especiais, antes
realizadas apenas em Campinas, passaram a ser aplicadas também em
São Paulo a partir de 2016, assim como em Ribeirão Preto a partir de
2017.

Por outro lado, um vestibular não ultrapassa a casa dos setenta
mil candidatos sem maiores consequências. A prova de redação e o
formato do vestibular são a confirmação disso, como discutiremos a
seguir.
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2.1 A Redação no VU

A prova de redação sempre foi uma das características mais notáveis
do VU. Originalmente compondo a primeira fase do vestibular, ela foi
um marco de ousadia e inovação nos vestibulares brasileiros.

Entretanto, apesar de todo seu sucesso, a realização da prova de
redação na primeira fase começou a enfrentar dificuldades logísticas
em função do aumento do número de candidatos no VU. Nesse
sentido, o vestibular 2014 foi um marco na história do VU, pois
evidenciou a necessidade de realizar mudanças na aplicação da prova
de redação.

O VU 2014 apresentou 73.824 candidatos. Uma vez que a prova
de redação é composta pela proposta de dois textos (de gêneros
distintos), esse número implica 147.648 textos para serem corrigidos,
e, uma vez que cada texto é corrigido por pelo menos dois corretores,
isso representa pelo menos 295.296 correções. Levando em conta
abstenções e terceiras correções, temos aproximadamente 300.000
correções a serem feitas.

A correção da redação do VU é um processo extremamente
cuidadoso, onde todos os candidatos a corretores passam por um
treinamento e seleção. Durante a correção, feita presencialmente,
os corretores contam com o auxílio de monitores experientes, sob a
supervisão da banca elaboradora. Para corrigir essa quantidade de
provas em onze dias e meio (que foi o prazo necessário no VU 2014 em
função da divulgação dos resultados), foram utilizados 92 corretores,
o que dá uma média de aproximadamente 280 correções diárias por
corretor.

A correção da prova de redação nessas condições é claramente
contraproducente. O acompanhamento do processo de correção
ao longo dos anos mostrou, como esperado, uma clara queda de
rendimento dos corretores ao longo dos dias com uma elevada média
diária de correções. Isso, por sua vez, leva a um aumento no número
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de terceiras correções, o que eleva ainda mais o número de correções
necessárias.

Das alternativas para mitigar esse problema, o aumento do
número de corretores não poderia ser levada em conta por questões
logísticas, uma vez que a correção é feita presencialmente, com o
acompanhamento de monitores, e não existe espaço dentro do campus
para atender a essa demanda. A despeito dessa questão, o aumento
do número de corretores traria também outros problemas, pois não
é possível manter um elevado padrão de qualidade e uniformidade na
correção com números cada vez mais elevados de corretores.

2.2 Novo Formato do VU

O cenário apresentado levou a coordenadoria da Comvest a propor
a mudança da prova de redação para a segunda fase do VU. Essa
modificação, entretanto, deveria implicar outras mudanças, uma vez
que seria necessário acomodar uma nova prova, mas sem aumentar o
número de dias da segunda fase. A melhor forma de promover essas
modificações foi amplamente discutida pela coordenadoria da Comvest
dentro da câmara deliberativa da Comvest e em visitas às unidades de
ensino e pesquisa da Unicamp.

O novo formato do VU, aprovado por ampla maioria pela câmara
deliberativa para o Vestibular 2016, foi o seguinte:

(i) primeira fase – prova com 90 questões de múltipla escolha, das
quais: 14 questões de matemática, 14 questões de língua portuguesa
e literaturas de língua portuguesa, 10 questões de física, 10 questões
de química, 10 questões de biologia, 10 questões de história (incluindo
filosofia), 10 questões de geografia (incluindo sociologia), 8 questões
de inglês e 4 questões interdisciplinares;

(ii) segunda fase – três dias de provas dissertativas, divididos da
seguinte forma: primeiro dia - provas de redação e de língua portuguesa
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e literaturas de língua portuguesa; segundo dia - provas de matemática,
história e geografia; terceiro dia - provas de física, química e biologia.
Em todos os dias, o número total de questões diminuiu de 24 para 18
questões, sendo seis por disciplina.

Além da prova de redação na segunda fase, o Vestibular 2016
trouxe como novidade as questões interdisciplinares da primeira fase.
O objetivo dessas questões era que o candidato precisasse recorrer
a conhecimentos de pelo menos duas competências distintas para
resolver cada questão.

Tendo em vista os comentários na mídia e os relatórios das
primeira e segunda fases, as modificações ocorridas no Vestibular 2016
foram muito bem recebidas. Seus impactos na prova de redação
foram bastante exitosos, particularmente no quesito da qualidade
das correções, o que foi evidenciado pela queda muito acentuada no
número de terceiras correções.

Esse sucesso levou a Comvest a repetir a fórmula no Vestibular
2017 com uma pequena, mas significativa mudança, que foi o aumento
do número de questões interdisciplinares. No Vestibular 2017, as
90 questões da primeira fase foram divididas da seguinte forma:
13 questões de matemática, 13 questões de língua portuguesa e
literaturas de língua portuguesa, 9 questões de física, 9 questões
de química, 9 questões de biologia, 9 questões de história (incluindo
filosofia), 9 questões de geografia (incluindo sociologia), 7 questões
de inglês e 12 questões interdisciplinares.

Com a experiência dos Vestibulares 2016 e 2017, nossa avaliação
é que o formato proposto foi extremamente bem-sucedido, tanto do
ponto de vista logístico, quanto do ponto de vista acadêmico.

O VU também sofreu modificações com relação à prova de
habilidades específicas do curso de Música. Estas modificações,
entretanto, serão discutidas separadamente.
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2.3 Habilidades Específicas da Música

A realização das provas de habilidades específicas (HE) do curso de
Música antes da primeira fase do VU e a realização de uma das
provas da HE em formato digital eram demandas importantes da
coordenadoria de curso. Essas reivindações receberam toda a atenção
da Comvest. Assim, já no VU 2014, as provas de HE de Música,
etapas I e II, passaram a ocorrer antes da primeira fase do VU.

Por outro lado, a realização de uma das provas de HE em formato
digital abrange diversas questões que precisaram ser estudadas. De
fato, a primeira tentativa de se realizar uma prova de HE de Música em
formato digital ocorreu em 2012; porém, por problemas operacionais,
a novidade que seria avaliada no VU 2013 foi cancelada. Atendendo
nova solicitação da coordenação do curso de Música, a Comvest
apresentou para apreciação da câmara deliberativa uma nova proposta
de reformulação das provas de HE de Música. Os motivos para
a implantação desse sistema foram os seguintes: (i) atrair maior
número de candidatos de regiões distantes do Estado de São Paulo;
(ii) aprimoramento no mecanismo de avaliação; (iii) alinhamento com
modelos de avaliação de universidades internacionais de comprovada
relevância no cenário musical mundial; (iv) redução de custos.

A proposta para realização da prova da etapa I, avaliando a aptidão
musical dos candidatos inscritos por meio de análise de material
audiovisual, foi aprovada em outubro de 2015 e foi inserida no VU
2017. A Comvest forneceu todo o apoio logístico e técnico para
receber o material audiovisual (vídeo nos formatos avi, mp4 ou mkv
com no máximo 250MB ou 3 minutos de duração), enviados pelos
candidatos através da página da Comvest na internet, e para a
posterior análise da banca.

A avaliação é que a experiência com a realização de uma das provas
em formato digital foi muito positiva, e com isso ela deverá ser repetida
no próximo vestibular.
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2.4 Melhorias Logísticas

A Coordenação de Logística realizou alterações importantes para
melhor desempenho dos colaboradores nas diversas atividades da
Comvest, bem como para torná-las mais eficientes. Entre essas
alterações, destacamos:

• Processamento das Fichas Óticas da primeira fase do VU no
prédio da Comvest;

• Retorno de toda a equipe de logística para o prédio da Comvest,
deixando o prédio da Engenharia Básica;

• Redução de 90 caixas padrões na primeira fase do VU 2017,
com a substituição de camisetas por cordões personalizados, fa-
cilitando a armazenagem, o transporte e promovendo a redução
de custos;

• Nova edição revisada dos manuais de fiscais, auxiliares e coor-
denadores para o VU 2017;

• Mudança de procedimentos na aplicação – por exemplo, o antigo
boletim de acertos foi extinto, sendo que os candidatos realizam
correções cadastrais online, facilitando a tarefa do pessoal de
informática da Comvest;

• Mudança do sistema de etiquetas para identificação dos candi-
datos;

• Economia na logística de transporte, mesmo com acréscimo de
4 novas cidades no VU 2017;

• Disponibilizações online aos colaboradores de apresentações
“PowerPoint” e manuais com as instruções da primeira e segunda
fases do VU 2017;
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• Troca das mesas dos corretores da segunda fase do VU,
propiciando facilidade de montagem e desmontagem e melhores
condições de trabalho aos corretores;

A Comvest também providenciou a instalação de três containers,
com área total de aproximadamente 50 metros quadrados, junto ao
atual prédio, a fim de liberar o espaço utilizado pela coordenação de
logística no prédio da Engenharia Básica.

Além disso, em 2014 a Comvest envidou-se em formular parcerias
com os Governos Estaduais e do Distrito Federal para realizar o
vestibular nas respectivas capitais, de modo que esses governos
fornecessem as garantias materiais de sigilo e segurança para o
transporte, armazenamento e aplicação das provas. Esse é um item
indispensável em toda a logística do vestibular, e a parceria com os
governos seria fundamental para que o vestibular pudesse ser aplicado
com a segurança e o sigilo necessários.

2.5 Encontro com Professores do Ensino
Médio

A Comvest realizou nos anos de 2015 e 2016 o Encontro com
Professores do Ensino Médio no campus da Unicamp em Campinas.
Durante o evento, os professores participaram de oficinas sobre as
diferentes provas do VU. Foram abertas 320 vagas em 2015 e 480 em
2016, divididas entre cada uma das seguintes disciplinas: Matemática,
Língua Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa, Química,
Física, Biologia, História, Geografia e Inglês. Participaram professores
das escolas pública e privada.

O objetivo principal do encontro foi o de apresentar as provas
da primeira e segunda fases do VU para os professores, visando ao
conhecimento sobre o processo de seleção para, desta forma, preparar
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e orientar os seus alunos para o vestibular. Durante o encontro foi
realizada uma análise das questões em relação aos seus objetivos,
apontando-se o que era esperado dos candidatos e os resultados finais
obtidos. Foi abordado ainda o processo de correção das questões.



3
Ações Afirmativas

O objetivo dos programas de ação afirmativa é suprimir desigualdades
historicamente acumuladas. A Unicamp entrou no Século XXI tendo
as ações afirmativas como uma de suas principais preocupações.
Descreveremos a seguir as colaborações da Comvest nesse sentido.

3.1 Programa de Ação Afirmativa para In-
clusão Social

O Programa de Ação Afirmativa para Inclusão Social (PAAIS) é
um programa pioneiro nas universidades brasileiras. Foi criado em
25 de maio de 2004 (Deliberação Consu-A-12-04) após estudos de
um grupo de trabalho criado para promover a inclusão social na
Unicamp. O mecanismo proposto para essa finalidade foi um sistema
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de bonificação, ou seja, aos candidatos do universo englobado pelo
PAAIS era aplicado um acréscimo de pontos na nota final. Esse
universo era composto por candidatos que realizaram o ensino médio
integralmente em escolas da rede pública de ensino. Dentro desse
universo, aos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas
(PPI) era aplicada ainda uma bonificação adicional.

Em seu primeiro ano de funcionamento, ou seja, no VU 2005, o
efeito do PAAIS foi ter aumentado em cerca de 20% (em relação ao
VU 2004) a participação de estudantes oriundos de escola pública,
perfazendo um total de 34,2% dos alunos matriculados.

Em maio de 2013, o PAAIS sofreu sua primeira grande modi-
ficação. Com o objetivo de atingir uma meta de 50% de alunos
matriculados oriundos de escola pública, o Conselho Universitário
(Consu) duplicou a bonificação aplicada aos candidatos participantes
do PAAIS. Como resultado, o VU 2014 verificou um aumento
novamente de cerca de 20% (em relação ao VU 2013) na partipação
de estudantes oriundos de escola pública, totalizando 37,0% de alunos
matriculados. Entretanto, no VU 2015, o percentual de alunos
matriculados oriundos de escola pública caiu para 30,2%. Portanto,
apesar da duplicação da bonificação, o PAAIS dentro do VU 2015 foi
responsável por um percentual de matriculados praticamente igual ao
do VU 2013.

Diante desse cenário, coube à Comvest estudar uma proposta de
modificação no PAAIS de modo a atender a meta colocada pelo
Consu. Essa não foi uma tarefa simples, pois estávamos diante
também de um novo formato do vestibular. Após a realização de
várias simulações com os dados disponíveis ao longo dos anos, ficou
claro que o formato estava saturado, ou seja, os efeitos do aumento da
bonificação na nota final eram cada vez menores, e que seria preciso
aplicar também uma bonificação já na primeira fase do vestibular, a
fim de aumentar o número de estudantes de escola pública na segunda
fase. Apresentamos à Pró-Reitoria de Graduação (PRG) uma proposta
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de modificação no PAAIS que previa uma bonificação diferenciada nas
duas fases do vestibular. A PRG levou a proposta ao Consu, que a
aprovou para o vestibular 2016. Para os candidatos participantes do
PAAIS autodeclarados PPI, previa-se uma bonificação extra.

O resultado da primeira chamada do vestibular 2016 foi ampla-
mente divulgado pela imprensa: 51,9% de candidatos aprovados no
vestibular oriundos de escola pública, portanto um pouco acima da
meta de 50% (veja Figura 3.1). Esse valor ligeiramente superior era
desejado, pois, na maioria dos casos, a porcentagem de candidatos do
PAAIS efetivamente matriculados acaba sendo um pouco menor do
que a porcentagem de candidatos convocados em primeira chamada,
que no ano de 2016 acabou sendo 47,6%. Entretanto, somente
é possível simular cenários de primeira chamada, e o resultado do
vestibular 2016 coroou amplamente o trabalho da Comvest. O
vestibular 2017 foi cercado de expectativas pois, nos anos posteriores
a modificações do PAAIS, a porcentagem de alunos convocados
e matriculados oriundos de escola pública diminuiu. Felizmente o
resultado foi novamente um sucesso: 52% de convocados em primeira
chamada oriundos de escola pública. A repercussão na imprensa foi
novamente muito grande. A porcentagem de candidatos do PAAIS
dentre os alunos efetivamente matriculados no VU 2017 ficou em
50,3%. O programa de inclusão social da Unicamp mostrou-se assim
consolidado e amplamente bem-sucedido.

Figura 3.1: Notícia de O Estado de S. Paulo de 13/02/2016.



24 Ações Afirmativas

Na Tabela 3.1 encontram-se as porcentagens dos alunos matricu-
lados na Unicamp que participaram do PAAIS e as porcentagens dos
alunos matriculados autodeclarados PPI.

Ano % Mat % PPI Ano % Mat % PPI

2004 – – 2011 32,6% 8,7%

2005 32,9% 8,4% 2012 31,8% 8,9%

2006 31,3% 7,9% 2013 30,6% 7,5%

2007 31,4% 8,3% 2014 37,0% 10,9%

2008 32,8% 8,7% 2015 30,2% 8,3%

2009 29,1% 8,8% 2016 47,6% 16,1%

2010 28,3% 7,5% 2017 50,3% 22,0%

Tabela 3.1: Porcentagem dos alunos matriculados participantes
do PAAIS (% Mat) e porcentagem dos alunos matriculados
autodeclarados PPI com relação ao total de matriculados (% PPI).

3.2 Programa de Isenção

O Programa de Isenção da Taxa de Inscrição consiste na seleção e
classificação de candidatos à isenção integral de pagamento da taxa de
inscrição para o VU. Seu principal objetivo é ampliar a participação de
candidatos egressos da rede pública de ensino no vestibular e aumentar
o ingresso desses candidatos na Unicamp. Existem três modalidades
de isenção integral da taxa de inscrição, a saber:

• Candidatos de baixa renda (Modalidade 1);

• Candidatos funcionários da Unicamp ou Funcamp (Modali-
dade 2);
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• Candidatos aos cursos de Licenciatura em período noturno
(Modalidade 3).1

O número de isenções oferecidas na modalidade 1 é o dobro do número
de vagas no vestibular (atualmente 3.330 vagas, logo 6.660 isenções),
na modalidade 2 é 100, enquanto na modalidade 3 não há limite para
o número de isenções.

Para se inscrever no Programa de Isenção da Taxa de Inscrição
nas Modalidades 1 e 2, o candidato deverá, necessariamente: (a) ter
cursado o ensino médio integralmente em instituições da rede pública
de ensino; (b) já ter concluído, ou concluir até o final do ano letivo
em curso, o ensino médio; (c) ser residente e domiciliado no Estado
de São Paulo. O candidato que se inscrever na Modalidade 1, além
de cumprir os requisitos acima citados, deverá necessariamente estar
integrado a domicílio familiar cuja renda máxima, que no caso do VU
2017 correspondeu a R$ 1.100,00 mensais por morador.

Durante a gestão 2013-2017, a Comvest procurou aumentar a
divulgação do programa de isenção, a fim de reverter a tendência que
vinha sendo observada de queda no número de isenções praticadas
(veja Tabela 3.2). Além de palestras divulgando o PAAIS e o programa
de isenção nas escolas (próxima seção), buscou-se também aumentar
a divulgação através da mídia. Para aumentar também o universo de
postulantes à isenção, a Comvest foi progressivamente aumentando o
limite de renda familiar. Com isso, podemos ver que a tendência de
queda nas isenções praticadas inverteu-se a partir do VU 2015.

Na Tabela 3.2 encontram-se os principais dados relativos ao
programa de isenção desde sua criação. É oportuno observar que
o número de isenções oferecidas nessa tabela refere-se, a partir do VU
2016, à soma das isenções oferecidas dentro das Modalidades 1 e 2,
visto que não existe limite para as isenções dentro da Modalidade 3.

1Os cursos de Licenciatura em período noturno que fazem parte do Programa
de Isenção da Taxa de Inscrição são: Licenciatura em Ciências Biológicas;
Licenciatura em Letras; Licenciatura Integrada em Química/Física; Licenciatura
em Matemática; Licenciatura em Física e Licenciatura em Pedagogia.
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Ano Isenções
Oferecidas

Demanda
Demanda
Qualificada

Inscritos Matriculados

2000 1.350 2.075 1.970 1.177 40

2001 2.355 1.651 1.651 1.651 31

2002 2.450 12.949 6.972 1.554 31

2003 2.574 6.633 5.787 2.050 67

2004 5.968 5.531 4.587 4.030 120

2005 5.968 11.052 7.969 7.178 211

2006 5.968 11.903 6.845 6.015 190

2007 6.008 9.481 7.219 5.666 165

2008 6.008 9.225 7.450 5.769 194

2009 6.008 7.575 5.728 4.420 169

2010 6.740 6.361 5.372 4.629 191

2011 6.740 5.824 4.778 4.222 178

2012 6.740 6.446 4.749 4.143 193

2013 6.740 6.306 4.621 4.125 177

2014 6.740 5.407 4.003 3.493 176

2015 6.740 5.993 4.568 3.831 120

2016 6.740 7.299 5.998 5.411 233

2017 6.760 8.488 7.302 6.689 349

Tabela 3.2: Dados relativos ao programa de isenção.
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3.3 Divulgação em Escolas

A divulgação do PAAIS é estratégia fundamental para o sucesso do
programa. A Comvest sempre procurou fazer essa divulgação da forma
mais ampla possível, e nos últimos anos isso não foi diferente. Além
da divulgação pela imprensa e pelas mídias eletrônicas, a Comvest
procurou fazer também a divulgação do PAAIS diretamente nas
escolas. Apesar do universo de estudantes atendidos ser bem menor,
as palestras nas escolas são muito mais proveitosas e interessantes
para os alunos do ensino médio. Nas Tabela 3.3 e 3.4 estão listadas
as palestras ministradas em escolas pelos coordenadores da Comvest.
É importante frisar que todas as escolas podem solicitar uma palestra
pelo site da Comvest, sendo que, se a escola for privada (caso em que
o tema da palestra é o VU), é solicitado de cada ouvinte um quilo
de mantimentos não perecíveis a serem doados a uma instituição de
caridade.

Além de palestras em escolas, a Comvest também apresentou
palestras sobre o VU e o PAAIS no evento Unicamp de Portas Abertas
(UPA) nos anos de 2013, 2014, 2015 e 2016.

Data Cidade Local

07/2013 Araraquara UNESP - Feira de Profissões

03/2014 Vinhedo EE Patriarca da Independência

03/2014 Vinhedo EE Patriarca da Independência

04/2014 Pedreira EE Cel. João Pedro de G. Moreira

04/2014 Campinas EE Prof. Luiz Gonzaga da Costa

05/2014 São Paulo EE Dona Brasília C. de Oliveira

continua na próxima página
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continuação da página anterior

05/2014 Três Fronteiras EE Prof. José Joaquim dos Santos

06/2014 Itu ETEC Martinho di Ciero

08/2014 São Paulo Dr. Carlos A. Freitas Villalva Jr.

08/2014 São Paulo Cursinho da Poli

08/2014 Campinas ETECAP

10/2014 Cubatão Instituto Federal de São Paulo

11/2014 Guararema E. Profis. Sebastião A. de Souza

05/2015 Campo Limpo Pta. ETEC Campo Limpo Paulista

05/2015 S. A. do Pinhal EE Desembargador Affonso de Carvalho

05/2015 Pindamonhangaba ETEC João Gomes de Araújo

05/2015 S. J. Rio Preto EE Profa. Amira Homsi Chalella

06/2015 Bragança Pta. EE Ministro Alcindo Bueno de Assis

06/2015 Aguaí ETEC Arnaldo Pereira Cheegatti

06/2015 Osasco ETEC Osasco II

11/2015 Guararema E. Profis. Sebastião A. de Souza

05/2016 Mogi Guaçu Projeto Formare - International Paper

05/2016 Campinas EE Barão de Ataliba Nogueira

05/2016 Campinas EE Elvira de Pardo Mêo Muraro

05/2016 S. A. do Pinhal EE Desembargador Affonso de Carvalho

05/2016 Jacareí ETEC Cônego José Bento

Tabela 3.3: Palestras de divulgação do PAAIS em escolas públicas.



3.4 Vestibular para Necessidades Especiais 29

Data Cidade Local

07/2013 Indaiatuba Objetivo

07/2013 São Paulo Cursinho da Poli

05/2014 Campinas Objetivo

08/2014 São Paulo Cursinho da Poli

09/2014 Limeira Colégio São José

10/2014 Campinas Colégio Coração de Jesus

05/2015 São Paulo Colégio Bandeirantes

06/2015 Botucatu Colégio Embraer

09/2015 São Paulo Objetivo

10/2015 Cosmópolis Câmara Municipal

05/2016 Atibaia Câmara Municipal

06/2016 Botucatu Colégio Embraer

08/2016 Boa Esperança do Sul Cursinho UNESP

08/2016 Cosmópolis Colégio Paulo Freire

Tabela 3.4: Palestras de divulgação do VU em escolas privadas.

3.4 Vestibular para Necessidades Especiais

O Decreto Lei 3298 de 20 de dezembro de 1999, Seção II, Art.27,
Par. 1 diz:

Art. 27. As instituições de ensino superior deverão oferecer
adaptações de provas e os apoios necessários, previamente solicitados
pelo aluno portador de deficiência, inclusive tempo adicional para
realização das provas, conforme as características da deficiência.
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Para atender a esta lei, a Comvest aplica provas para candidatos
portadores de deficiências em Campinas, São Paulo e Ribeirão Preto,
sendo estas duas últimas cidades inseridas na atual gestão.

Além disso, devido ao aumento de candidatos do curso de
Medicina alegando transtorno do déficit de atenção com hiperatividade
(TDAH) para se beneficiar de tempo extra para realização das provas
do Vestibular, a câmara deliberativa da Comvest criou em 2014
uma comissão para elaborar um procedimento para solicitação de
necessidades especiais para realização do VU 2015. Essa comissão
foi formada por Prof. Dr. Edmundo Capelas de Oliveira (Comvest),
Prof. Dr. Elinton Adami Chaim (FCM), Profa. Dra. Eloisa Helena
R. V. Celeri (FCM), Profa. Dra. Maria Aparecida Affonso Moysés
(FCM), Profa. Dra. Tania Maron V. Freire de Melo (SAPPE) e Prof.
Dr. Wilson Nadruz Jr. (coordenador do curso de Medicina, FCM).
Uma nova comissão foi formada em 2015 para discutir novamente o
assunto, tendo em vista o VU 2016. Essa nova comissão foi formada
pelos Prof. Dr. Elinton Adami Chaim (presidente, FCM), Prof. Dr.
Lauro José Siqueira Baldini (IEL), Profa. Dra. Maria Filomena Spatti
Sândalo (IEL), Profa. Dra. Patricia Moriel (FCM) e Prof. Dr. Paulo
Eduardo Neves Ferreira Velho (FCM).

Como resultado do trabalho dessas comissões, o Edital do VU
apresenta o seguinte artigo:

Artigo 5o – O candidato com deficiência ou em condições que exijam
recursos específicos para realizar as provas deverá solicitar e informar
no campo específico da ficha de inscrição suas necessidades e anexar
os documentos relacionados nos incisos I e II.

(I) Relatório Oficial, conforme formulário disponível na página da
Comvest, que deverá:

(a) Conter datas, desenvolvimento, evolução da doença e/ou defici-
ência;

(b) Ser emitido por um especialista na área;
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(c) Conter a descrição da deficiência e o Código Internacional de
Doenças (CID) ou Classificação Internacional de Funcionalidades
(CIF), referente à deficiência ou à condição específica devidamente
fundamentada pelo profissional;

(d) Conter a indicação das condições especiais necessárias para a
realização da prova devidamente fundamentada pelos profissionais;

(e) Ser preenchido com letra legível.

(II) Declaração(ões) da(s) Escola(s) onde o candidato cursou as
três séries do ensino médio atestando que o mesmo usufruiu de
recursos específicos para a realização de provas, indicando-os ou uma
justificativa, caso o candidato não tenha utilizado esses recursos.

O número de solicitações e atendimento são apresentados na
Tabela 3.5. No final de 2016, a comissão foi reativada para reescrever
o Artigo 5 e refazer a página de inscrição dos candidatos com
deficiências. Essa comissão foi formada por Prof. Dr. Gilmar Barreto
(presidente, coordenador de logística da Comvest), Prof. Dr. Elinton
Adami Chaim (FCM), Prof. Dr. Lauro José Siqueira Baldini (IEL),
Profa. Dra. Maria Filomena Spatti Sândalo (IEL) e Prof. Dr.
Wanderley Martins (IA).

Ano Demanda Atendimento

2014 118 114

2015 126 103

2016 194 124

2017 166 111

Tabela 3.5: Demanda e oferecimento de condições especiais para
realização da prova.
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Outras Informações

4.1 Infraestrutura

4.1.1 Reforma do Prédio

Após anos de uso, o prédio da Comvest encontrava-se em péssimo
estado com a falta de manutenção das áreas internas, bem como das
instalações prediais, apresentando infiltração de água na cobertura.
A necessidade de uma reforma do prédio era evidente e inadiável.
Desta forma, a gestão 2013-2017 efetuou todos os procedimentos
necessários para a realização da reforma.

Os principais itens englobados pela reforma do prédio da Comvest
foram:
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• Ampliação da área construída (30m2), correspondente ao ele-
vador e hall do elevador, para propiciar infraestrutura para
acessibilidade;

• Recuperação dos espaços construídos existentes de 680m2 da
estrutura de concreto armado;

• Reforma total dos sanitários existentes nos dois patamares
intermediários. No inferior, ficou apenas o sanitário masculino e
no superior, o feminino;

• Criação de sanitário para uso preferencial de portadores de
necessidade especiais, no térreo;

• Fornecimento e instalação de elevador, climatizadores e de
controle de acesso com leitora biométrica;

• Substituição das telhas de amianto e impermeabilização do
telhado.

O custo total da obra foi de
R$ 1.675.229,05. Foram gastos
também R$ 323.115,18 com investi-
mentos em mobiliário e equipamen-
tos. Durante a reforma do prédio, a
Comvest instalou-se, em sua maior
parte, no Centro de Computação
(CCUEC), ficando a parte acadêmica nas dependências da Funcamp.
A Comvest agradece, em nome do Prof. Dr. José Raimundo de
Oliveira, superintendente do CCUEC, a toda a comunidade pela
acolhida e convivência durante o período, bem como à equipe da
Funcamp, representada em nome da Sra. Eda Lúcia Marçal.

Após a reforma, foi implementado em todo prédio um moderno
sistema de monitoramento por câmeras para apoiar a segurança
necessária para as atividades intrínsecas do vestibular.
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4.1.2 O Novo Prédio

O novo prédio vai ocupar uma área ao lado da atual sede da Comvest
e terá área útil de 2.617 metros quadrados - bem maior que a atual
e preparada, portanto, para abrigar todas as fases da correção das
provas do vestibular, que hoje necessitam ser corrigidas em outros
espaços da universidade. O prédio terá um pavimento térreo e outros
três pavimentos de aproximadamente 650 metros quadrados cada um.
O valor da rubrica destinada à construção do novo prédio é de R$
10.000.000,00. O lançamento da pedra fundamental do novo prédio
ocorreu em 23 de fevereiro de 2017 com a presença do Prof. Dr. José
Tadeu Jorge, Reitor da Unicamp, e Prof. Dr. Luis Alberto Magna,
Pró-Reitor de Graduação.

Figura 4.1: Ilustrações da fachada do novo prédio.
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4.2 Livro dos 30 anos

Em seus primórdios a Unicamp
selecionou seus alunos através dos
exames conhecidos como Cescem
(área de ciências médicas e bio-
lógicas), Cescea (área de ciências
humanas) e Mapofei (área de
ciências exatas e tecnológicas).
Com a criação da Fuvest, a partir
do vestibular 1977, a Unicamp
passou a usar esse exame vesti-
bular para realizar a sua seleção.
Em 1986, após várias discussões
internas, a Unicamp decidiu re-
alizar o seu próprio vestibular, a
partir de 1987. O VU 2017 é,
portanto, o trigésimo vestibular
organizado pela própria Unicamp.
Para resgatar a rica história por detrás da criação de seu vestibular
e suas modicações ao longo dos anos, a Comvest, atendendo a uma
solicitação do Reitor para a comemoração dos 50 anos da Unicamp,
organizou e publicou um livro comemorativo desses 30 anos.

Para realizar um rigoroso processo de pesquisa nos vários arquivos
da Unicamp, a Comvest contratou, através de licitação, a jornalista
Maria Marta Avancini, que realizou entrevistas com os vários perso-
nagens envolvidos e elaborou o texto. Foram entrevistados os antigos
e atuais coordenadores da Comvest e outras pessoas que tiveram
passagem determinante na história do vestibular. A produção final
ficou a cargo da jornalista Juliana Sangion.

Dentre os vários pontos a serem destacados na obra, o cenário
que levou à criação do VU merece ser salientado, pois foi bem
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esquadrinhado, apoiado em uma farta documentação da época, assim
como o papel fundamental que a redação desempenhou no VU desde
sua criação.

A Comvest espera, assim, ter contribuído para preservar a memória
da Unicamp, oferecendo à comunidade uma obra que deverá servir de
referência para as próximas gerações.

4.3 Vídeos: Os 30 Anos da Comvest

Também com o objetivo de contribuir para conservar a memória da
Unicamp, a Comvest produziu uma série de programas de TV sobre
os 30 anos do VU. Foram exibidas cinco reportagens especiais na UPA
2016, que abordaram diferentes aspectos do VU.

A primeira reportagem da série abordou
as adequações e mudanças no formato das
provas ao longo dos anos. Nesse programa
especial, foram entrevistados o reitor José
Tadeu Jorge, o coordenador executivo da
Comvest, Edmundo Capelas de Oliveira,
e o primeiro coordenador que implantou
o sistema de ingresso desvinculado da
Fuvest, Jocimar Archangelo. Professores,
coordenadores pedagógicos, diretores e
estudantes de diversas escolas, públicas e
particulares, deram seus depoimentos sobre
as provas do vestibular.

As demais reportagens da série abordaram os seguintes temas:
a inclusão social por meio do Vestibular, as provas de habilidades
específicas, o livro produzido em comemoração aos 30 anos e a
trajetória dos candidatos que prestaram o primeiro VU, em 1987.
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4.4 Livro das Redações do VU

A publicação anual das redações do Vestibular é uma linha editorial
tradicional da Editora da Unicamp, com quem a Comvest tem uma
excelente parceria. Além de estimular os estudantes a lerem mais e
gostarem de leitura, essa série reforça a importância que a Unicamp
atribui à interação com os professores e estudantes dos Ensinos
Fundamental II e Médio.

Ao assumirmos a Coordenação, providenciamos, em parceria com
o gabinete do Reitor, a publicação das edições de anos anteriores,
isto é, de 2012 e 2013, até a 18a edição do livro Vestibular Unicamp:
Redações 2016. Essa edição é especial, pois sela a dupla comemoração
dos 50 anos da Unicamp e dos 30 anos da Comissão Permanente para
os Vestibulares da Unicamp. Em maio de 2017 será lançado o livro
com as redações do VU 2017.

Até 2015, eram selecionados 10 textos de cada tipo. Nessa edição,
porém, foram incluídos 15 textos representativos de cada uma das
duas propostas da prova de redação. No bojo dessas celebrações
históricas, essa edição é vista, portanto, como um dos muitos frutos
tanto da história da Unicamp quanto da Comvest. Particularmente no
percurso dos 30 anos da Comvest, há de se destacar o interesse no
diálogo contínuo com a educação básica, materializado nas edições
do livro de Redações, que traz aspectos fundamentais relativos à
nossa compreensão dos processos de leitura e escrita das produções
textuais dos candidatos, a fim de manter a redação do VU como um
instrumento potencial de mudanças.

4.5 Novo Portal da Comvest

A proposta de uma nova página da Comvest na internet surgiu a partir
da constatação da necessidade de atualização tanto do layout, como
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da navegação pelas páginas internas. A última reformulação havia
ocorrido há cerca de cinco anos.

As mudanças efetuadas visam tornar a navegação mais fácil e
intuitiva, com maior facilidade de localização dos conteúdos por seção.
Além disso, a nova página eletrônica é mais responsiva, seguindo
a tendência de navegação - especialmente por parte dos candidatos
- em dispositivos móveis como celulares e tablets. O layout foi
modernizado, em sintonia com o Portal da Unicamp, e fará uso de
mais imagens (tanto fotográficas, quanto gráficas).

Para o desenvolvimento do projeto, a Comvest contratou por
licitação uma empresa especializada, que foi orientada pelo briefing
elaborado pelas equipes de comunicação e informática da Comvest, a
partir das demandas do público que navega pela página.

Sem deixar de lado a funcionalidade e a disponibilização dos
conteúdos primordiais aos candidatos, a nova página eletrônica da
Comvest passa a ser mais moderna e sintonizada com as necessidades
de seus diferentes públicos.

O novo portal da Comvest deverá estar online em abril de 2017.

4.6 Melhorias Administrativas

Com o objetivo de estabelecer o máximo de transparência adminis-
trativa interna, a Comvest passou a disponibilizar na intranet as atas
das reuniões de seus coordenadores. Dessa forma, toda a equipe da
Comvest tem acesso a todas as informações e decisões tomadas nessas
reuniões.

A Comvest também elaborou e encaminhou em dezembro de 2015
o processo de revisão da certificação que define seu quadro de vagas e
de cargos. Nesse processo, constou a solicitação de 6 novas vagas
para reposição de funcionários da carreira PAEPE. Entretanto, a
CAD de agosto de 2016 certificou 8 vagas no quadro da Comvest,
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sendo 6 vagas ocupadas, 1 para provimento imediato e 1 para futuro
provimento. Considerando a necessidade primordial de garantir a
presença de servidores da carreira Unicamp em setores estratégicos do
órgão, buscando repor perdas passadas (que foram substituídas por
funcionários Funcamp) e diante das aposentadorias que ocorrerão a
partir de 2017, foi solicitada a liberação de 01 vaga para transferência
de um servidor para a Coordenadoria de Logística.

Foram também atualizados os Regimentos e Resoluções GR que
norteiam as atividades no âmbito da Comvest, a saber:

• Resolução GR 004/14: Reestrutura a Comissão Permanente
para os Vestibulares, em substituição à Resolução GR 024/2007;

• Resolução GR 005/14: Estabelece a estrutura administrativa
da Coordenação Executiva dos Vestibulares e de Programas
Educacionais da Comvest, em substituição à Resolução GR
025/2007.

• Revisão do Regimento Interno da Câmara Deliberativa, aprovado
em 24/04/2014, na 236a Reunião da Câmara Deliberativa da
Comvest (processo 01P-22184/97).

4.7 Logotipo

O logotipo da Comvest é resultado de um concurso lançado em junho
de 2016 como parte das comemorações dos 30 anos do VU, do qual
puderam participar professores, alunos, funcionários, pesquisadores,
estagiários e empresas juniores da Unicamp. A proposta vencedora
é de autoria de Rafael Ferreira Marengoni, então aluno do curso de
Arquitetura e Urbanismo da Unicamp. Rafael Marengoni concorreu
com outros 53 trabalhos. A marca figurativa simboliza a estrutura
da Universidade: ensino, pesquisa e extensão. As esferas estão
conectadas por uma treliça. As conexões simbolizam as pessoas da
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Universidade, que favorecem a coesão e fazem com que a Unicamp
seja dinâmica e sólida. O vestibular também tem suas conexões,
seja pela prova interdisciplinar ou pela seleção de estudantes que
saibam estabelecer relações e interpretar dados e fatos. A escolha das
cores se baseia nas cores do logotipo da Unicamp (preto, vermelho
e branco), para criar proximidade entre a Comvest e a imagem da
Universidade como um todo. Já a marca nominativa é uma releitura
do logotipo anterior da Comvest, com a finalidade de facilitar o
reconhecimento pelo público e preservar a memória, também com as
cores da Universidade.

Figura 4.2: Novo logotipo da Comvest.
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5
Resumo Financeiro

A equipe de apoio da Comvest é composta atualmente por 25
servidores técnicos e administrativos. Destes, 6 são servidores da
própria Unicamp e 19 são funcionários Funcamp (CLE). Destes 6
funcionários da Unicamp, 2 passaram a integrar a equipe no período
2013-2017. Consideramos fundamental que cada setor da Comvest
tenha ao menos um funcionário da Unicamp em sua composição, o
que se concretizou em 2016.

Com exceção dos recursos orçamentários da Unicamp destinados
ao pagamento dos 6 funcionários, todos os recursos necessários para
o funcionamento da Comvest são obtidos através do pagamento das
taxas de inscrição do vestibular. Esses recursos são administrados pela
Funcamp através do convênio 519.2. Na Tabela 5.1 encontram-se
todos os valores recebidos pela Comvest durante a gestão 2013-2017.
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Na Tabela 5.2 encontram-se as despesas realizadas durante esses anos
com o pagamento de pessoal (mais detalhes adiante), com a compra
de equipamentos e material permanente, e outras despesas, como a
compra de materiais de consumo, diárias, locomoção etc.

Um maior detalhamento das despesas pode ser visto nas Figu-
ras 5.1 e 5.2, onde se encontram as despesas com as aplicações dos
vestibulares e com as folhas de pagamento, respectivamente.

Período Recursos Recebidos Rendimento de Aplicação

05/2013 a 04/2014 10.013.145,99 697.146,86

05/2014 a 04/2015 10.565.484,02 978.897,37

05/2015 a 04/2016 11.283.085,86 1.396.817,90

05/2016 a 02/2017 11.067.598,31 1.167.617,53

TOTAL 42.929.314,18 4.240.479,66

Tabela 5.1: Receitas da Comvest (valores em Reais).

Período
Pessoal

(CLT e demais)
Equip. e
Mat. Perm.

Outras
despesas

05/2013 a 04/2014 6.129.570,85 35.383,00 1.683.621,53

05/2014 a 04/2015 5.310.978,02 39.962,85 2.268.863,30

05/2015 a 04/2016 5.367.670,53 10.915,23 4.304.326,46

05/2016 a 02/2017 4.761.668,45 270.912,05 3.607.696,53

TOTAL 21.569.887,85 357.173,13 11.864.507,82

Tabela 5.2: Despesas da Comvest (valores em Reais).
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Figura 5.1: Despesas com as aplicações dos vestibulares.
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Figura 5.2: Despesas com as folhas de pagamento.


