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Apresentação

A Unicamp viveu profundas mudanças na gestão 2017-2021. O com- 
promisso com a sociedade foi reafirmado em diversos programas, 
atividades e reformulações da vida acadêmica. A Comvest, inserida 
nesse mesmo espírito, fez alterações na estrutura do ingresso à 
Unicamp e na forma de selecionar estudantes para a graduação.

1.
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O presente relatório apresenta as atividades realizadas e as con-
cepções que embasaram as propostas apresentadas à comunidade 
interna e à sociedade, em particular às/aos estudantes que se pre-
param para ingressar na Unicamp, bem como a professoras, profes-
sores e todos os que participam do processo educacional anterior à 
vida universitária.  

O diálogo e a transparência nas decisões foram fundamentais para a 
construção de um percurso que envolveu cinco mudanças principais: 

• diversificação das formas de ingresso à Unicamp;

• ampliação das políticas de ação afirmativa e inclusão, com a 
adoção de cotas étnico-raciais, criação do Vestibular Indígena e 
reformulação do Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social 
(PAAIS);

• reformulação das provas do Vestibular Unicamp, acompanhando 
as mudanças do Ensino Médio; 

• maior interação e comunicação com o Ensino Médio, incluindo 
docentes, estudantes e a administração pública; e

• adequação do Vestibular ao contexto da pandemia da Covid-19.
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· Múltiplos sistemas 
· Vestibular Unicamp 

· Vagas ENEM
· Vestibular Indígena 

· Vagas Olímpicas
· Vagas Remanescentes 

(reformulação)

· Provas em 8 Estados  
e no DF (VU+VI)
· Vagas do ENEM  

e Vagas Olímpicas 
· Recorde de inscritos  
no VU 2018: 83779 

· Recorde de inscrições no 
Ingresso 2019: 95231

· Apoio à pesquisa  
sobre ingresso e  

permanência na graduação 
· Comvest-INOVA
· Tecnologia de  

reconhecimento facial
· Aplicativo Comvest

· Valorização da  
formação escolar

· Mais interdisciplinar 
· Maior contextualização

· Provas por áreas

· Alteração dos  
conteúdos e obras literárias 

· Adequação das provas
· Mudança do formato 

· Maior número de salas
· Protocolos de 
biossegurança

· Cotas étnico-raciais
· Novo PAAIS (EF2+EM)

· Maior número de isentos 
de taxas de inscrição

· Visitas à escolas 
· Participação em feiras

· Cursos e oficinas  
para professores

· VestibuLives
· Ampliação das  

redes sociais

· Infraestrutura  
completa

· Prédio administrativo
· Espaço multiuso

· 2700 m2 Novo 
Ingresso

Projetos 
especiais

Nova  
segunda 

fase

Vestibular  
na pandemia

Nova sede

+ Alcance 
Nacional

+ Inclusão
+ Diversidade

2017-2021
COMVEST

+ diálogo  
com a 

sociedade 
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A Universidade e o  
papel da ComvesT

O compromisso de ter entre os estudantes da Unicamp a representa-
tividade da sociedade foi cumprido pela Comvest a partir das diretri-
zes definidas pelo Conselho Universitário e pela Administração Central.  
As mudanças nas formas de ingresso, discutidas em 2017 e implemen-
tadas para a seleção de estudantes para 2019, são a principal realiza-
ção deste órgão que tem por objetivo selecionar estudantes para os 
cursos de graduação.

A universidade, em suas tarefas de ensino, pesquisa e extensão, 
demanda pessoas qualificadas que venham a contribuir com o desen-
volvimento de ciência, tecnologia, serviços, educação e cultura. O edital 
do Vestibular Unicamp afirma buscar um perfil de aluno que tenha a 
capacidade de: I – se expressar com clareza; II – organizar suas ideias; 
III – estabelecer relações; IV – interpretar dados e fatos; V – elaborar 
hipóteses; VI – demonstrar domínio dos conteúdos das áreas de conhe-
cimento desenvolvidas no Ensino Médio; VII – relacionar e interpretar 
informações de caráter interdisciplinar, a partir das áreas de conheci-
mento presentes no Ensino Médio (UNICAMP, Edital do VU2021, p. 2).

A Comvest estabelece uma ponte entre as demandas da Unicamp e a 
educação básica, sobretudo do Ensino Médio. Difundir a concepção de 
uma universidade pública que tem como missão promover o desenvol-
vimento científico, educacional, tecnológico, social e cultural do país 
e articular esta concepção às demandas da realidade educacional de 
jovens estudantes é um desafio que demanda criatividade, responsabi-
lidade e uma comunicação clara sobre os princípios da Unicamp.

No contexto de sucessivos ataques às universidades públicas, às ciências 
e à educação, a Comvest enfatizou seu diálogo com estudantes, profes-
sores e familiares por diversos caminhos. O mais visível destes caminhos 
é a prova do Vestibular Unicamp que, por meio de suas questões, pro-
pôs reflexões e a defesa de princípios fundamentais como o respeito à 
pluralidade de ideias, a defesa dos direitos humanos, a importância do 
conhecimento científico e o combate aos negacionismos.

2 .
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Múltiplos 
sistemas  

de ingresso
A gestão central da universidade, nos anos de 2017-2021, valori-
zou a inovação e a criação de políticas de inclusão. Nessa direção, 
a Unicamp reformulou os seus sistemas de ingresso, rompendo a 
tradição da seleção quase exclusiva pelo vestibular. Para a Comvest, 
a manutenção do vestibular é fundamental, por permitir à Unicamp 
a definição de perfil de estudante e de critérios que assegurem a sua 
autonomia na seleção para a graduação. Entretanto, a combinação 
com outros sistemas é desejável por permitir a ampliação geográ-
fica, social, cultural e educacional de diferentes modalidades.

As mudanças aconteceram no âmbito da adoção das cotas étnico-
-raciais, pelo Conselho Universitário, em 30/05/2017 (Deliberação 
CONSU-A-08/2017). Pelo novo formato, o acesso à Unicamp passou 
a se dar por 5 formas de ingresso (Deliberação CONSU-A-032/2017), 
a saber: 2 vestibulares (Vestibular Unicamp e Vestibular Indígena) e 
2 editais (ENEM-Unicamp e Vagas Olímpicas), além do ProFIS, ins-
tituído em 2011. Nos vestibulares, todas as etapas (inscrição, con-
cepção, aplicação e correção de provas, classificação e divulgação 
de resultados) são de responsabilidade da Comvest, ou seja, é um 
processo integralmente conduzido pela Unicamp. Nos editais ENEM-
-Unicamp, Vagas Olímpicas e ProFIS, a Unicamp não é responsável 
pela concepção, aplicação e correção das provas, que são de outras 
instituições, como o INEP e os órgãos responsáveis pela realização 
de Olimpíadas e outras competições de conhecimentos. A Comvest, 
no caso dos editais, operacionaliza o sistema e classifica os estudan-
tes inscritos a partir de pesos e critérios definidos pelos cursos de 
graduação da Unicamp.

Todos os estudantes podem se inscrever em todos os sistemas, 
desde que atendam às especificidades de cada forma  de ingresso.

3 .
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Figura 1: Cartaz de divulgação dos sistemas de ingresso veiculado no site da Comvest.
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3.1 Vestibular Unicamp 
O Vestibular Unicamp (VU) continua a ser o principal sistema de ingresso 
na Unicamp: pouco mais de 80% das vagas da universidade estão dis-
poníveis nesta modalidade. Podem se inscrever estudantes de escola 
pública e privada. As provas continuam a ser realizadas em duas fases, 
além das provas de habilidades específicas para cursos da área de Artes 
e Arquitetura e Urbanismo. O Vestibular da Unicamp expressa a força 
dessa universidade pública e, anualmente, milhares de estudantes se 
inscrevem para o processo seletivo. Neste quadriênio, tivemos o recorde 
de inscritos: no VU de 2018, foram 83.779 inscritos. No quadriênio, 
apenas no VU tivemos a média de 77.657 inscritos. O sistema de seleção 
é aberto para ampla concorrência e para políticas de ação afirmativas, 
como se observa na sequência.  

2005

53 775
49 606 50 219 49 477 49 322

55 484 57 209
61 509

67 408
73 824 77 146 77 768

73 498

83 783
76 327

72 862
77 656

2006 2007 2008 20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Figura 2: Número de inscritos no Vestibular Unicamp de 2005 a 2021.
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18,3
16,8 17,0 16,7

14,9
16,7 17,2

18,5
20,3

22,2 23,2 23,4 22,1
25,1

29,5 28,4

23,9

Figura 3: Relação candidatos/vagas no Vestibular Unicamp de 2005 a 2021. 
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3.2 Edital ENEM-Unicamp 

A Unicamp disponibiliza quase 20% das 3340 vagas regulares para 
estudantes selecionados a partir da nota obtida no Exame Nacional 
do Ensino Médio (ENEM). Os únicos cursos que não oferecem vagas 
nesta forma de ingresso são os de Artes Cênicas, Artes Visuais, Dança e 
Música, já que exigem provas de habilidades específicas, com exceção 
do curso de Arquitetura e Urbanismo. Por este sistema de ingresso, a 
Unicamp quer oferecer oportunidades aos estudantes de qualquer parte 
do território nacional, de forma independente, ao Sistema de Seleção 
Unificada (SiSU) do governo federal.

Para participar do Edital ENEM-Unicamp é necessário cumprir um dos 
requisitos básicos: ser estudante de escola pública ou ser autodeclarado 
preto ou pardo (de rede pública ou privada). A metade das vagas deste 
edital, ou seja, 10% das vagas regulares da Unicamp, é reservada para 
cotas étnico-raciais que, somadas aos 15% das vagas no Vestibular 
Unicamp, formam o percentual de 25% das vagas reservadas para as 
cotas étnico-raciais (independentemente de o candidato ter feito escola 
pública ou privada), tal como definido pelo programa de ações afirma-
tivas em vigor.

Na primeira edição, que ocorreu em 2019, foram 17.977 inscritos, e na 
edição de 2020, 17.367 inscritos. A relação geral de candidatos/vagas 
foi de 27,9 e 27,2 em 2019 e 2020, respectivamente. 

Em 2021, por conta do adiamento da aplicação do ENEM, não foi aberto 
o edital ENEM-Unicamp, e as respectivas vagas deste edital migraram 
para o VU, respeitando-se a reserva de vagas para alunos de escola 
pública e para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
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3.3 Vestibular Indígena 

O Vestibular Indígena (VI) é realizado em fase única, com prova de múl-
tipla escolha composta por 50 questões nas mesmas áreas de conhe-
cimento do Vestibular Unicamp (Linguagens, Matemática, Ciências 
Humanas e Ciências da Natureza), além da prova de redação. É uma 
prova mais curta e adequada ao perfil dos candidatos. Num contexto 
de abertura a um novo grupo de estudantes, o Conselho Universitário 
deliberou que a adesão dos cursos seria facultativa nos primeiros anos 
do VI. A resposta dos cursos foi extremamente positiva e já no primeiro 
ano do Vestibular Indígena, em 2019, foram oferecidas 72 vagas, dis-
tribuídas por 34 cursos. No ano seguinte, esse número subiu para 95 
vagas e 44 cursos. Em 2021, 88 vagas em 42 cursos.

Para participar do processo, os estudantes devem ter feito todo o Ensino 
Médio em escola pública e apresentar uma declaração de pertencimento 
étnico, com assinatura de lideranças dos grupos aos quais declararam 
vínculo. O objetivo de realizar um Vestibular específico para os estu-
dantes indígenas, o primeiro entre as universidades públicas estaduais 
de São Paulo, é permitir que estudantes com experiências educacionais 
diferenciadas disputem as vagas entre si. 
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O ingresso de estudantes indígenas na Unicamp era muito restrito no 
sistema anterior e, por isso, a criação de um Vestibular para estudantes 
indígenas foi uma ação importante para promover sua inclusão e, ao 
mesmo tempo, a diversidade na Unicamp. Esse objetivo foi plenamente 
atingido. A Unicamp conta hoje com 149 estudantes indígenas ingres-
santes pelo VI e pertencentes a 27 etnias, exibindo uma grande plurali-
dade linguística. 

Na edição de 2019, a relação candidatos/vagas (C/V) no VI foi de 8,5; 
em 2020 a relação subiu para 17,6 C/V e em 2021, 19,3 C/V. Os cursos 
de maiores demandas foram: Enfermagem (2019 - 96 C/V, 2020 - 199 
C/V, 2021 - 62,5 C/V); Nutrição (2019 - 37 C/V e 2020 - 95 C/V); Admi-
nistração (2019 - 28 C/V e 2020 - 44 C/V); Farmácia (2019 - 23 C/V e 
2020 - 83 C/V); Engenharia da Computação (2021 - 68,5 C/V); Educa-
ção Física Integral (2021 - 39,5 C/V).  

Tabela 1: Inscritos no Vestibular Indígena de 2019 a 2021, total e segundo a 
cidade de realização da prova.

CIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA
INSCRITOS

2019 2020 2021 

São Gabriel da Cachoeira - AM 350 513 717

Manaus - AM 107

Tabatinga - AM 837 636

Bauru - SP 33 39

Campinas - SP 85 149 161

Caruaru - PE 69 80

Recife - PE 45

Dourado - MS 24 74 64

Total 611 1675 1697
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3.4 Edital Vagas Olímpicas 
A Unicamp inovou ao abrir um sistema de ingresso direto para estu-
dantes premiados em competições de conhecimento e olimpíadas cien-
tíficas nacionais e internacionais. Os candidatos por este sistema não 
precisam realizar nenhuma outra prova para ingressar na Unicamp.  
Os estudantes podem optar por até 2 cursos e identificar a olimpíada 
e o tipo de medalha obtida (ouro, prata e bronze); no caso de olim-
píadas internacionais, também é aceito o certificado de participação, 
uma vez que a própria participação já indica um desempenho alto nas 
fases nacionais. 

A maior parte das vagas oferecidas é da área de Exatas, na qual há 
mais competições científicas e que possui maior tradição nesse tipo de 
atividade. Com relação às três edições realizadas no triênio, é neces-
sário destacar o aumento progressivo das vagas oferecidas, a diver-
sidade regional dos aprovados e o aumento, também progressivo, de 
premiados em olimpíadas internacionais. Um dado importante a ser 
observado é a quantidade de estudantes de escola pública que plei-
teiam ingresso por essa via. Com exceção do processo de 2021, ano 
em que muitas olimpíadas de escola pública foram suspensas, um 
número considerável de estudantes ingressaram na Unicamp por esse 
sistema, indicando que as olimpíadas também ajudam a compor o 
processo de inclusão social da Unicamp. 

Inscreveram-se no Edital Vagas Olímpicas 316 candidatos em 2019 
(3,5 candidatos/vagas), 405 em 2020 (3,6 candidatos vagas) e 467 
em 2021 (4 candidatos/vagas). Ao todo, já se completam 161 ingres-
santes por essa modalidade, sendo 36 matriculados em 2019, 51 em 
2020 e 74 em 2021. Desse grupo, 63 estudantes (39,1%) são egres-
sos de escolas públicas do ensino médio e 37 (23%) se autodeclaram 
pretos ou pardos.

Entre as premiações dos 161 ingressantes nas primeiras três edições 
do VO observam-se: 23 medalhistas em olimpíadas internacionais 
(Olimpíada Internacional de Matemática, Olimpíada Internacional de 
Física, Olimpíada Internacional de Química, entre outras), 90 meda-
lhistas em olimpíadas nacionais (Olimpíada Brasileira de Robótica, 
Olimpíada Brasileira de Astronomia, Olimpíada Brasileira de Química, 
entre outras) e 48 medalhistas das Olimpíadas Brasileiras de Matemá-
tica e Física de Escolas Públicas.
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3.5 Vagas Remanescentes 
O processo de Vagas Remanescentes (VR) foi alterado no quadriênio 
para tentar resolver um problema antigo. Tradicionalmente, há muitas 
vagas oferecidas e baixo preenchimento via processo de seleção VR. 
Um diagnóstico realizado por GT instituído pela Pró-Reitoria de Gra-
duação (Portaria PRG 08/2018) indicou que um dos problemas era a 
falta de homogeneidade entre os critérios utilizados pelos diferentes 
cursos de graduação.

As alterações implementadas permitiram estabelecer critérios de exi-
gência mais homogêneos entre as provas. Na parte relacionada às 
provas, o processo passou a ser centralizado e operacionalizado por 
bancas da Comvest, a etapa final de análise de compatibilidade curri-
cular continuou sob responsabilidade da Diretoria Acadêmica (DAC) e 
das Coordenadorias de Curso de Graduação. Isso permitiu avançar no 
preenchimento total das vagas.

Nessa busca por uma maior homogeneidade de critérios que compõem 
parte do processo seletivo das Vagas Remanescentes, as habilidades 
principais exigidas dos candidatos aos demais vestibulares (Vestibular 
Unicamp, Vestibular Indígena) foram mantidas: “I. Capacidade de se 
expressar com clareza; II. Capacidade de organizar suas ideias; III. Capa-
cidade de estabelecer relações; IV. Capacidade de interpretar dados e 
fatos; V. Capacidade de elaborar hipóteses”. Além dessas capacida-
des, exige-se também dos candidatos às Vagas Remanescentes o “VI. 
Domínio dos conteúdos desenvolvidos nos anos iniciais dos cursos de 
cada grande área de conhecimento (Ciências Humanas/Artes, Ciências 
Exatas/Tecnológicas, Ciências Biológicas ou Medicina)” e a compatibi-
lidade curricular.
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3.5.1 As provas do processo de Vagas Remanescentes 
A partir de 2020, os cursos puderam optar pela adoção da prova elabo-
rada pela Comvest ou por combiná-la a uma prova específica elaborada 
pelo curso. A Prova de Habilidade Específica foi mantida nessa moda-
lidade de ingresso para os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Artes 
Cênicas, Artes Visuais, Dança e Música. 

A prova elaborada pela Comvest passou a ser composta por:

• uma parte geral, destinada à seleção de todos os cursos (Prova de 
Leitura e Interpretação de Textos - PLIT), composta de 10 (dez) ques-
tões objetivas de leitura e interpretação, obedecendo à seguinte dis-
tribuição: 6 (seis) questões de Língua Portuguesa e 4 (quatro) ques-
tões de Língua Inglesa;

• uma parte específica, relacionada com as áreas de conhecimento 
da universidade, como Exatas, Saúde e Biológicas, Humanas e Artes 
(Prova de Conhecimentos Específicos - PCE), composta de 10 (dez) 
questões objetivas e de 5 (cinco) questões dissertativas (com dois 
itens cada uma).

Vale destacar que a PLIT consolidou critérios pertinentes à avaliação 
de alunos universitários, na medida em que privilegia um conjunto de 
capacidades e conhecimentos esperados de qualquer um que pretenda 
prosseguir na graduação, tal como consta do edital: “As questões [de 
língua portuguesa] devem avaliar as habilidades fundamentais de lei-
tura em nível universitário, quais sejam: a comparação, a síntese, o 
levantamento de hipóteses, a identificação de tese e argumento, a con-
traposição entre pontos de vista, a dedução, entre outras”; “As ques-
tões [de língua inglesa] devem avaliar as habilidades fundamentais de 
leitura em nível universitário, quais sejam: a comparação, a síntese, 
o levantamento de hipóteses, a identificação de tese e argumento, a 
contraposição entre pontos de vista, a dedução, entre outras. Os textos 
serão em inglês, mas os enunciados serão em português.”. As provas 
mobilizaram gêneros discursivos diversos, privilegiando os da esfera 
acadêmica, com o objetivo de remeter a situações de estudo e de pes-
quisa vivenciadas pelos universitários que pleiteiam uma vaga.

Nesse novo formato de seleção, foi preciso montar banca elaboradora, 
banca revisora e também banca corretora para as questões abertas, 
com orientações adequadas ao conjunto de candidatos, e perfil distinto 
daquele já bastante conhecido no contexto do Vestibular Unicamp.
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3.5.2 Resultados da seleção via Vagas Remanescentes
A oferta de vagas não se distribui de forma homogênea entre os cursos. 
Aqueles com maior número de vagas disponíveis não são os mais pro-
curados pelos candidatos. Isso faz com que certos cursos operem ainda 
com um número grande de vagas não preenchidas. 

Notamos, a partir da Tabela 2, que o índice de matriculados (vagas 
preenchidas) é superior em 2020 (11%) e 2021 (8,3%) quando compa-
rado aos anos de 2016 a 2019, em que a porcentagem média de vagas 
preenchidas foi de 4,1%.

Tabela 2: Dados de Vagas, Inscritos, Relação Candidatos/Vagas (C/V), número 
de habilitados para análise de currículo, matriculados e porcentagem de vagas 

preenchidas pelo processo de Vagas Remanescentes de 2016 a 2021.

ANO VAGAS INSCRITOS C/V HABILITADOS PARA 
ANÁLISE DE CURRÍCULO MATRICULADOS % VAGAS 

PREENCHIDAS 

2016 757 608 0,8 440 41 5,4

2017 773 478 0,6 385 24 3,1

2018 935 637 0,7 517 40 4,3

2019 879 567 0,6 415 33 3,8

2020 770 923 1,2 303 85 11,0 

2021 505 408 0,8 110 42 8,3 

3.6 ProFIS
O ProFIS (Programa de Formação Interdisciplinar Superior) foi criado 
em 2011 e utiliza as notas do ENEM para selecionar os candidatos.  
O programa é direcionado para estudantes da cidade de Campinas, 
recém concluintes do Ensino Médio e que tenham cursado integralmente 
essa etapa em Escolas Públicas. São ofertadas 120 vagas. A Comvest 
operacionaliza o sistema de convocação para o ProFIS. Em 2021, sem as 
notas do ENEM, a seleção foi pela análise de histórico escolar.
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Tabela 3: Número total de inscritos, relação Candidatos/Vagas (CV), porcen-
tagem de matriculados autodeclarados pretos, pardos ou indígenas (%PPI) e 
porcentagem de matriculados do sexo feminino (% Feminino) referente aos 

inscritos no ProFIS de 2011 a 2021.

ANO
INSCRITOS MATRICULADOS

TOTAL C/V % PPI % FEMININO

2011 729 6,1 40,0 55,8 

2012 967 8,1 42,5 67,8 

2013 854 7,1 35,8 59,2 

2014 965 8,0 45,0 60,0

2015 743 6,2 47,5 58,3 

2016 1.191 9,9 46,7 59,2

2017 1.416 11,8 40,8 62,5

2018 1.512 12,6 48,3 60,8

2019 1.338 11,2 45,8 59,2

2020 1.180 9,8 30,8 61,7

2021 573 4,8 35,8 75,8

3.7 Perfil Geral dos matriculados
Considerando todas as formas de ingresso, foram matriculados 3.327 
estudantes em 2018, 3.548 estudantes em 2019 e 3.519 em 2020.  
Em 2021, o número de matriculados ainda não foi concluído. O número 
médio de ingressantes entre 2018 e 2020 foi de 3.464 matriculados. 

Com a adoção das políticas de cotas étnico-raciais e a diversificação 
nas formas de ingresso em 2019, temos uma mudança no perfil dos 
ingressantes, a proporção de autodeclarados pretos, pardos ou indí-
genas sobe para além dos 30% (chegando a 37,5% no primeiro ano 
de implementação), como pode ser visto na Figura 4. Em especial, os 
indígenas, que até 2018 eram muito poucos (ingressavam, em média, 
7 estudantes por ano), passam a representar 2% dos ingressantes em 
2019 e 2,6% dos ingressantes em 2020.

O perfil dos ingressantes também difere em relação ao tipo de escola 
do Ensino Médio. Os indígenas são todos egressos de escola pública.  
Entre os autodeclarados pretos e pardos, ingressantes em 2019 e 2020, 
57,5% são de escolas públicas, respectivamente, enquanto esta porcen-
tagem entre os brancos/amarelos é de 42%.

Outra mudança no perfil que chama a atenção é com relação à 
renda familiar dos candidatos, como pode ser visto nas Figuras 5 e 6.  
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Na Figura 6 nota-se um aumento na proporção de ingressante com 
renda familiar mensal inferior a 3 salários mínimos, que entre os matri-
culados de 2019 e 2020 representam cerca de 30% dos ingressantes. 
Essa proporção é ainda maior entre os indígenas (94,4%) e entre os 
autodeclarados pretos (46,2%) e pardos (40,9%) enquanto para os 
brancos/amarelos essa proporção é de 21,2%. 

As Figuras 4 e 5 mostram as séries históricas para a porcentagem de 
matriculados que estudaram integralmente em escola pública durante 
o Ensino Médio (EP), os que se autodeclarados pretos, pardos ou indí-
genas (PPI) e que vieram de colégios técnicos; além de dados como 
porcentagem de ingressantes do sexo feminino, de candidatos vindos 
de fora do Estado de São Paulo (Outra UF), dos com renda mensal 
familiar inferior a 5 salários mínimos e com renda per capta inferior a 
1,5 salários mínimos. É importante salientar que em 2021 não foram 
computadas as matrículas dos estudantes indígenas, que são em sua 
totalidade egressos de escolas públicas e, em grande maioria, vindos 
de fora do Estado de São Paulo. Além disso, caracterizam-se como um 
público de baixa renda familiar e per capita. É importante considerar 
que o processo de matrícula do VU está em andamento no momento 
de publicação deste relatório e os dados apresentados para 2021 foram 
atualizados até a 3ª chamada que ocorreu no dia 24/03/21.
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Figura 4: Porcentagem de matriculados que estudaram integralmente em escola 
pública durante o Ensino Médio (EP), autodeclarados pretos, pardos ou indígenas 
(PPI) e que vieram de colégios técnicos, segundo o ano de ingresso. (*dados parciais 
até a 3ª chamada do VU).
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Figura 5: Porcentagem de matriculados do sexo feminino, vindos de fora de SP 
(Outra UF), com renda familiar inferior a 5 salários mínimos e com renda per capita 
estimada igual ou inferior a 1,5 salários mínimos, segundo o ano de ingresso. (*dados 
parciais até a 3ª chamada do VU). 
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Figura 6: Distribuição dos ingressantes segundo a renda familiar mensal em salá-
rios mínimos para os anos de 2000 a 2021 (*2021 dados parciais até a 3ª cha-
mada do VU).

21RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2021



A universidade pública, como um bem público, é desejada pelos 
estudantes e suas famílias, mas preserva as marcas da desigualdade 
que perpassa o sistema escolar como um todo. Mesmo que os dados 
de matrículas na educação básica apontem para o cumprimento do 
preceito constitucional do direito à educação, é sabido que a dispari-
dade entre os estudantes é gritante e expressa as diversas desigual-
dades existentes no país (étnica, racial, social, regional, de gênero 
etc). Sendo a universidade o cume de um complexo sistema, as mar-
cas dessas desigualdades tornam-se mais nítidas. O Brasil possui, 
pelos dados mais recentes, apenas 17% da população jovem (18 
a 24 anos) matriculada nas universidades, e há grupos tradicional-
mente excluídos desse nível de ensino.

Cerca de 85% das matrículas do Ensino Médio estão na rede pública. 
No ensino superior, os índices de matriculados oriundos da rede pri-
vada seguem superiores aos índices da educação básica. As políticas 
de inclusão nas universidades fazem parte de políticas públicas que 
buscam diminuir a disparidade existente e foram legitimadas por 
decisão do Supremo Tribunal Federal.

A Unicamp foi pioneira na construção de políticas de ação afirmativa 
e, desde a criação do PAAIS (Programa de Ação Afirmativa e Inclusão 
Social), busca aprimorar e assegurar uma efetiva inclusão de estu-
dantes vindos de escola pública. Neste quadriênio foram efetivadas 
as políticas mais intensas de inclusão, desde 2003.

Inclusão 
e ações 

afirmativas

4  .
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4.1 A reformulação do PAAIS
O PAAIS (Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social) é o principal 
instrumento para a promoção da inclusão social do estudante de escola 
pública na Unicamp. Desde sua implantação, em 2004, e nas alterações 
realizadas ao longo do tempo, os resultados pretendidos foram atingi-
dos de forma rápida. Assim, a Unicamp chegou a 30% dos estudantes 
matriculados oriundos de escola pública e, mais recentemente, a 50%, 
sendo que, em alguns cursos, o índice ultrapassa os 80%.

Se, por um lado, a política de bonificação gera tais resultados, por outro, 
poderia gerar também distorções quanto ao desempenho dos aprova-
dos em cursos específicos, que impactariam o seu rendimento acadê-
mico, gerando até mesmo a possibilidade de evasão dos matriculados. 
Com a implantação das cotas e a seleção de vagas pelo ENEM, foi 
possível reavaliar as pontuações e permitir que a inclusão continuasse a 
ser feita de forma aprimorada.

Atentando à questão da inclusão social, outra mudança foi a amplia-
ção do PAAIS aos estudantes dos anos finais do Ensino Fundamental 
(Ensino Fundamental II). A nova bonificação de 20 pontos adicionais às 
notas padronizadas significou que os 60 pontos que eram atribuídos 
até 2018 a quem realizou integralmente o Ensino Médio em escolas 
públicas passaram a ser  atribuídos apenas a quem fez, no mínimo, 7 
anos de escola pública (Fundamental II e Médio). Estudantes que fize-
ram todo o ciclo do Ensino Médio recebem 40 pontos.

A Figura 7 mostra a série da porcentagem de candidatos inscritos egres-
sos de escolas públicas do Ensino Médio entre 2005 e 2021 nela se 
observa um aumento nessa proporção nos dois últimos anos (2020 e 
2021). O ano de 2021 se destaca  por atingir a marca de 34,2%, a 
maior proporção em toda a série histórica.
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Figura 7: Porcentagem de candidatos de escolas públicas inscritos no Vestibular 
Unicamp de 2003 a 2021.
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4.2 Cotas étnico-raciais 
A adoção de cotas étnico-raciais, aprovada pelo Conselho Universitário 
em 30/05/2017, expressou o reconhecimento de que a Unicamp deve 
definir políticas para ampliar a diversidade étnico-racial do seu corpo 
discente de modo a garantir que os diferentes grupos da sociedade este-
jam representados entre os estudantes admitidos na instituição, permi-
tindo, assim, acesso a uma formação de qualidade a grupos tradicional-
mente excluídos. A discussão na Unicamp foi exitosa graças à atuação 
do movimento negro, que há muito reivindicava a adoção das cotas. 
Essa reivindicação foi encampada mais recentemente pelo movimento 
estudantil, por docentes, funcionários e pela Administração Central.

Conhecendo as experiências de ação afirmativa realizadas na própria 
Unicamp, como o Programa de Ação Afirmativa e Inclusão Social (PAAIS), 
criado em 2004, e o Programa de Formação Interdisciplinar Superior 
(ProFIS), de 2011, a Universidade decidiu avançar na proposta de inclu-
são de pretos e pardos. A experiência exitosa em outras universidades 
do país fez com que a Unicamp apresentasse um modelo ousado, na 
busca por  ter em seus quadros a mesma representatividade da popula-
ção negra do Estado de São Paulo, ou seja, 37,2% de seus matriculados.

 A convivência entre grupos diversos quanto às origens étnicas, sociais 
e culturais - um dos resultados esperados da ampliação de estudan-
tes negros e das outras políticas de ação afirmativa implantadas na 
Unicamp - deve servir como instrumento para o combate a quaisquer 
formas de preconceitos, sobretudo o racial. Outro ponto importante 
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a ser assinalado é que uma universidade plural é desafiada a pensar 
outros temas e questões e a multiplicar os pontos de vista sobre os 
problemas científicos e sociais com que lidam estudantes e professores.

A Comvest coordenou os estudos para a implementação das cotas étni-
co-raciais e fez diversos estudos sistematizados pelo GT Ingresso 2019 
(Portaria GR-36/2017). O GT foi composto de forma bastante plural, 
com a participação de estudantes, especialistas no tema, funcionários, 
professores, estudantes, e teve o intuito de dar voz a diferentes pers-
pectivas acerca do tema. O princípio foi o de promover um debate pro-
fundo e a modelagem de uma solução institucional que melhor aten-
desse aos objetivos de inclusão de maior população preta e parda no 
corpo discente, considerando a realidade da Unicamp, a exequibilidade 
das propostas e o impacto positivo das medidas adotadas. O tema 
foi amplamente debatido pela comunidade e a proposta foi votada 
pelas Congregações das unidades e pelo Conselho Universitário em 
21/11/2017 (Deliberação CONSU-A-032/2017).

O modelo de cotas adotado na Unicamp é flexível e prevê o seguinte:

•  reserva de vagas de 25%, no mínimo, para pretos e pardos,  em todos 
os cursos. Para chegar a essa proporção, 10% do total das vagas 
deve ser preenchido pelos inscritos no Edital ENEM-Unicamp e 15% 
pelos inscritos no Vestibular Unicamp;
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•  reserva de vagas adicional de 12,2% nos cursos de graduação, desde 
que os candidatos tenham nota igual ou superior à nota mínima de 
opção definida por cada curso, no processo do Vestibular Unicamp;

•  os candidatos que fizeram opção pelas cotas étnico-raciais, após 
preenchidas as vagas reservadas, continuam concorrendo pela ampla 
concorrência, o que favorece a maior presença de pretos e pardos 
entre os classificados;

•  as vagas para cotistas não se restringem aos estudantes de escola 
pública. Embora haja uma alta correlação entre estudantes de escola 
pública e autodeclarados pretos e pardos, essa providência resulta do 
reconhecimento de que discriminação baseada em raça ocorre em 
diferentes espaços sociais. 

O índice de estudantes matriculados autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas (PPI), considerando todas as formas de ingresso, foi em 
média de 23,6%, entre 2016 e 2018. Já nos anos seguintes, com a  
adoção das políticas de cotas étnicos-raciais e do Vestibular Indígena, 
esse índice subiu para 37,5% em 2019 e 33,5% em 2020. Em 2019, 
59 cursos tiveram índices de matriculados PPI acima de 25% e 33 tive-
ram índice igual ou superior a 37,2%. Em 2020 foram 52 e 15 cursos, 
respectivamente. A Figura 8 mostra a série histórica da porcentagem 
de matriculados PPI a partir de 2005; os dados de 2021 são parciais 
e estão atualizados até a 3ª chamada do VU, disponibilizada no dia 
24/03/2021.
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Figura 8: Porcentagem de matriculados autodeclarados pretos, pardos e indígenas 
entre 2005 e 2021 (*dados parciais até a 3ª chamada do VU).
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4.3 Processo de isenção de taxas
O processo de isenção de taxas foi 
ampliado no período de 2017-2021. 
O contexto da crise econômica prolon-
gada que o país atravessa e o intuito 
de ampliar as ações afirmativas fizeram 
com que a Comvest, atendendo a docu-
mentação exigida, concedesse a isenção 
para mais candidatos que o mínimo obri-
gatório nas normas para isenção (6680 
vagas) nos últimos 4 editais.

Interessa destacar que um número considerável de candidatos a que foi 
garantida isenção, por serem estudantes de escola pública com renda 
familiar per capita inferior a 1,5 salários-mínimos, foi aprovado no Ves-
tibular Unicamp nesse período.

No ano de 2021, com o contexto da pandemia, o processo de solicita-
ção foi simplificado e o período de solicitação da isenção foi ampliado. 
Foi também o ano com maior número de isenções concedidas: 11.810 
isenções. O número de matriculados  beneficiados com a isenção foi 
de 558 (dados atualizados até a 3ª chamada), sendo também o maior 
número em toda a história do programa de isenção.

Tabela 4: Número de isenções solicitadas (demanda), número de isenções 
concedidas, número de inscritos (a partir de 2019 Vestibular Unicamp e Edital 

ENEM-Unicamp) e total de matriculados nos anos de 2011 a 2021  
(*dados atualizados até a 3ª chamada).

ANO DEMANDA ISENÇÕES  
CONCEDIDAS INSCRITOS MATRICULADOS

2011 5.824 4.778 4.222 178

2012 6.446 4.749 4.143 193 

2013 6.306 4.621 4.125 177 

2014 5.407 4.003 3.493 176

2015 5.993 4.568 3.831 120 

2016 7.299 5.998 5.411 233

2017 8.488 7.302 6.689 349

2018 9.934 8.653 8.072 416

2019 8.978 7.696 7.270 366

2020 10.598 8.304 7.380 390

2021 13.924 11.810 10.925 558*
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4.4 As discussões sobre políticas 
específicas para pessoas com 
deficiência
O ciclo de políticas de inclusão necessita incorporar a discussão sobre 
as pessoas com deficiência (PCD) e a necessidade de cumprir a Lei de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência, também conhecida como Estatuto 
da Pessoa com Deficiência (13146/2015).

A Câmara Deliberativa da Comvest aprovou a proposta de criação de 
vagas adicionais em seus cursos de graduação para pessoas com defi-
ciência na Reunião Ordinária do dia 12/03/2020. O trâmite da proposta, 
entretanto, pressupõe o debate nas unidades de ensino, nas câma-
ras universitárias e, por fim, a aprovação pelo Conselho Universitário 
(CONSU). Em virtude da pandemia da COVID-19 e da suspensão de ati-
vidades presenciais, o processo não prosseguiu a tempo de ser votado 
para sua efetiva implementação.  

Atualmente, a Comvest cumpre os requisitos necessários para que os 
candidatos com deficiência realizem as provas com condições especiais, 
oferecendo provas adaptadas e tempo adicional para sua execução, res-
peitando os impedimentos ou as limitações de cada solicitante.

O atendimento às pessoas com deficiência, antes de 2020, era feito 
somente nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto e São Paulo. No Ves-
tibular 2021, passou a ser estendido para todas as 37 cidades de apli-
cação do VU.
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Figura 9: Número de candidatos inscritos no Vestibular Unicamp com alguma 
necessidade especial ou deficiência entre 2016 e 2021.

28 COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES



5.1 Objetivos
Todos os anos, a Comvest realiza encontros com professores e visita 
dezenas de escolas com o intuito de apresentar a estrutura da prova, 
seus modos de concebê-la e critérios de seu sistema de seleção. É 
um compromisso de transparência para que os estudantes saibam o 
que esperar na prova e para que os professores possam compreen-
der os critérios adotados na formulação e correção das provas. Tais 
ações se respaldam nas metas que a Unicamp deve cumprir, como a 
ampliação da presença de estudantes de escola pública e a represen-
tatividade da população quanto a aspectos étnico-raciais.

As ações de divulgação foram ampliadas no contexto das mudanças 
realizadas no Ingresso 2019. A ênfase é a divulgação dos processos 
seletivos, períodos de inscrição e outras informações relevantes como:

•  divulgação da Unicamp, dos seus indicadores de produção acadê-
mica, científica e de inovação, e do papel da universidade pública 
na vida em sociedade;

•  políticas de permanência estudantil, programas de bolsa e 
moradia;

•  estratégias de internacionalização e oportunidades para os 
estudantes;

•  confiabilidade e transparência nas etapas do processo de ingresso, 
com ênfase no VU.

Diálogo  
com a  

sociedade

5 .
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5.2 Os projetos de visitas  
às escolas

5.2.1 Modalidades de visitas
A Comvest faz três tipos de visitas às escolas:

•  ação proativa: equipes de estudantes, devidamente treinados pela 
equipe de Comunicação Social da Comvest, realizam visitas nas 
escolas públicas da Região Metropolitana de Campinas, Limeira e 
Piracicaba.

•  por demanda: atendendo a convites e mediante disponibilidade 
de agenda para palestras em escolas públicas, privadas e cursinhos 
populares. Essa estratégia envolve a participação de diretores, coor-
denadores e da equipe de comunicação.

•  participação em feiras e eventos relacionados à divulgação: os 
eventos de pequeno aos de grande porte, tais como Preparadão - 
Universia/Santander e UniExpo Feira de Profissões, contam com a 
participação da Comvest por meio de palestras e/ou stands disponi-
bilizados para divulgação da Unicamp.
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5.2.2 Alcance geográfico
No período, foram realizadas centenas de visitas que envolveram:

•  todas as cidades da Região Metropolitana de Campinas (20 muni-
cípios) e Piracicaba (25 municípios, incluindo o de Limeira); visitas 
às cidades em que o Vestibular Unicamp voltou a ser realizado: Belo 
Horizonte, Fortaleza, Salvador e Curitiba;

•  visitas de divulgação em cidades do Estado de São Paulo e de outros 
estados;

•  visitas a mais de 300 escolas e realização de mais de 70 lives com um 
público estimado de 30 mil estudantes.
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5.3 As ações de formação docente
O Vestibular Unicamp tem feito um esforço para contribuir com a for-
mação de professores e para tornar a prova um objeto de análise e 
reflexão por parte dos docentes da educação básica. Assim, os encon-
tros com professores e as oficinas de redação, que acontecem há mais 
de 20 anos tomam as provas como objeto de análise: as redações e as 
questões são discutidas, especialmente quanto aos tópicos enfocados, 
conhecimentos exigidos, formulação dos enunciados e das alternativas, 
respostas esperadas e desafios para o ensino nas aulas das diversas 
disciplinas escolares.

Esses dois eventos de formação docente realizados pela Comvest anual-
mente, a Oficina “A Redação no Vestibular Unicamp” e o Encontro com 
Professores do Ensino Médio, são oportunidades para que o professor 
e também coordenadores, licenciandos e pós-graduandos conheçam, 
analisem e compreendam as provas da Unicamp, podendo preparar 
melhor seus alunos para o vestibular. 
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5.3.1 O Encontro com professores do Ensino Médio
Ao longo dos 4 anos desta gestão, tivemos a participação de profes-
sores nos encontros assim distribuída: 539 em 2017, 323 em 2018 e 
573 em 2019. Nesses anos, houve participantes de Campinas e região 
(145, 104, 156, respectivamente) e de outros estados do Brasil (25, 17 
e 26, respectivamente), abrangendo os demais estados do Sudeste - Rio 
de Janeiro e Minas Gerais; dois do Nordeste - Ceará e Piauí - e dois do 
Sul - Santa Catarina e Paraná, além do Distrito Federal. As vagas foram 
divididas entre as disciplinas de Língua Portuguesa e Literaturas de Lín-
gua Portuguesa, Inglês, Matemática, Química, Física, Biologia, História e 
Geografia. Puderam se inscrever professores e coordenadores do ensino 
médio e do ensino fundamental II, de escolas públicas e particulares e 
de cursinhos, além de estudantes de graduação e pós-graduação. 

No ano de 2020, devido à pandemia do Covid-19, os encontros pre-
senciais com professores foram suspensos. Os objetivos de diálogo com 
a sociedade em uma perspectiva formativa foram, em parte, atingidos 
pelas VestibuLives, tal como descrito adiante.

Figura 10: Imagens do Encontro com Professores do Ensino Médio 2019.
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5.3.2 Oficinas de redação
Puderam se inscrever, como em todos os anos, professores e coordena-
dores do ensino médio e do ensino fundamental II, de escolas públicas 
e particulares e de cursinhos, com a novidade do aceite de estudantes 
de graduação e professores de cursinhos populares. Em 2017 e 2018, o 
evento teve tanta procura que chegou a apresentar lista de espera com 
mais de 300 nomes. Na tentativa de atender a um público maior, em 
2019 houve a ampliação de vagas, e a Oficina teve 500 participantes.

 

5.4 Ampliação do alcance: oficina 
itinerante
Há alguns anos a Oficina “A Redação no Vestibular Unicamp” não con-
segue atender a todos os interessados em participar do evento. Pen-
sando em resolver essa questão e em divulgar a prova em cidades mais 
distantes de Campinas (quem sabe até, futuramente, em outros estados 
em que o Vestibular é aplicado), a Comvest fez um levantamento de 
cidades que poderiam receber um modelo adaptado da Oficina, que 
pudesse funcionar de forma itinerante. Uma consulta feita com profes-
sores participantes da Oficina realizada em Campinas mostrou a dispo-
nibilidade de algumas ETECs abrigarem o encontro. Dessa forma, em 
outubro de 2019, a Comvest realizou, em parceria com a ETEC Guaracy 
Silveira, em São Paulo/SP, a primeira edição desse modelo de evento. 
Participaram aproximadamente 100 professores, muitos deles da rede 
pública, público cuja participação a Comvest tem buscado incentivar. 
Desses participantes, 10% vieram de outros entes da federação que não 
o estado de São Paulo (Minas Gerais, Rio de Janeiro, Paraná e Distrito 
Federal). A realização da Oficina Itinerante foi considerada um sucesso, 
mas infelizmente teve que ser interrompida em virtude da pandemia de 
COVID 19.
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5.5 VestibuLives 
A partir do cancelamento dos eventos presenciais voltados a estudan-
tes e professores do ensino médio, e com o intuito de manter e até 
ampliar o alcance do diálogo com a sociedade, a Comvest inovou com 
a realização de encontros online síncronos em plataformas digitais. Os 
eventos, batizados de VestibuLives, foram transmitidos pelo canal da 
Comvest no YouTube e contaram com a participação livre de audiência, 
inclusive por meio de perguntas e dúvidas pela ferramenta do chat, 
o que enriqueceu o debate. As transmissões ficaram salvas no canal 
do YouTube, possibilitando que o alcance fosse ainda maior ao longo 
das semanas e meses seguintes. Juntas, as 11 edições das VestibuLives 
tiveram quase 30 mil visualizações, entre julho de 2020 e fevereiro de 
2021. Todas as VestibuLives foram gratuitas e não exigiram inscrição.
Entre os assuntos debatidos nas transmissões ao vivo estão as mudan-
ças no ingresso, o processo de inscrição no vestibular, o formato das 
provas e as características da prova de Redação. As VestibuLives que 
versaram sobre a redação foram divididas em 5 episódios semanais de 
1h de duração, que tiveram como enfoques o seguinte: “Desvendando 
a redação”, “O que faltou nessas redações?”, “Vamos ler uma boa 
redação?”, “Como produzir uma crônica?” e “Posso dizer que essas 
redações são crônicas?”. 

    

Figura 12: VestibuLive Desvendando a Reda-
ção, 03/09/2020. 

(https://www.youtube.com/watch?v=jXng5w6mTBQ&t=15s)

Figura 11: VestibuLive A prova da Unicamp 
2021, em 27/08/2020.  

(https://www.youtube.com/watch?v=jXng5w6mTBQ&t=15s)

35RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2021



Para ilustrar a participação do público, sua reação e os tipos de dúvidas 
que surgiram, seguem imagens do chat ao vivo do canal do Youtube.

     

A Oficina de Redação, sempre tão procurada, foi redimensionada para 
o contexto remoto, e contou, dessa vez, com a presença não apenas de 
professores, mas de candidatos e de alunos em etapa de preparação 
no ensino médio. Professores e alunos relataram que esse conteúdo 
chegou a ser discutido em aulas on-line de vários colégios, o que nos 
faz acreditar em sua significativa contribuição para o ensino de leitura 
e escrita em tempos de pandemia e para a maior transparência no trato 
público da prova de ingresso do vestibular Unicamp.

5.6 Publicações
5.6.1 Livro de redações
Ainda no intuito de divulgar a prova e desmistificá-la para os candidatos, 
esclarecendo seus objetivos, a Comvest publica anualmente, em parce-
ria com a Editora da Unicamp, o livro “Redações: Vestibular Unicamp”. 

Figura 14: chat da VestibuLive Segunda fase - 
Unicamp 2021, aos 14min, em 04/02/2021. 

(https://www.youtube.com/watch?v=ONR9yW8AdIc&t=153s)

Figura 13: chat da VestibuLive  
Posso dizer que essas redações são  

crônicas?, aos 36 min, em 02/10/2021. 
(https://www.youtube.com/watch?v=7Vzefdg1-Zw&t=15s) 
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Conhecida como “o livrinho”, a publicação é composta atualmente por 
15 textos de cada proposta, selecionados por uma banca. Embora seja 
um material produzido a partir de uma prova de vestibular, ele se cons-
titui como uma coletânea de textos relacionados a questões relevantes 
da contemporaneidade. O conjunto de exemplares autênticos de reda-
ções bem avaliadas no vestibular de cada ano, junto com a prova de 
redação e as respostas esperadas, subsidiam candidatos e professores 
nas atividades de preparação para o vestibular, além de o livro se cons-
tituir como um reconhecimento público da qualidade das produções 
escritas dos candidatos e candidatas ao vestibular Unicamp a cada ano. 
O livro é lançado em evento organizado pela editora da Unicamp, res-
ponsável pela publicação. 

Por se tratar de um material de qualidade e relevância para a prepa-
ração dos candidatos e para o ensino de leitura e escrita nas escolas, 
é interessante que a publicação atinja um número cada vez maior de 
leitores. E isso, de fato, tem sido observado nos últimos anos. 

A edição do Vestibular 2017 teve tiragem de 1000 exemplares e venda 
de 596 unidades; na de 2018, o número de livros comercializados subiu 
para 867. A antecipação da publicação permitiu que o produto fosse 
divulgado em eventos importantes, como a Oficina de Redação e a UPA 
(Unicamp de Portas Abertas) – evento no qual ele chegou a ser lançado; 
como resultado, a tiragem inicial de mil exemplares foi ampliada para 
1500 e, na edição de 2019, 1268 foram comercializados. Infelizmente, 
em virtude da pandemia de COVID 19 e do cancelamento dos even-
tos realizados em 2020, a venda da última edição estacionou em 623 
exemplares. No entanto, os excelentes números dos anos anteriores 
sinalizam que esse resultado também poderá melhorar com a retomada 
das atividades após a normalização da situação sanitária do país.
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5.6.2 Livro: “A redação no vestibular Unicamp: o que é 
como se avalia”

Publicada em 2019, “A redação no Vestibular Unicamp: o que e como 
se avalia”, possivelmente seja hoje uma das obras produzidas pela 
Comvest (novamente em parceria com a Editora da Unicamp) que tenha 
causado impacto mais significativo no trabalho com produção de textos 
para o vestibular em sala de aula. Ao tratar de questões amplas, que são 
importantes para a produção de textos não somente em contexto de 
avaliação, a obra discute aspectos relevantes ligados à leitura, à escrita 
e à configuração de textos em gêneros em situações de produção de 
textos. É nela também que foi publicada a grade analítica do Vestibular, 
cujo processo de construção está apresentado na página 55.

5.7 Materiais disponibilizados no site 
da Comvest
O vestibular está situado num ponto estratégico da continuidade dos 
estudos pelos egressos do ensino médio possibilitando, portanto, a 
construção de um canal de diálogo entre a Universidade e as institui-
ções de ensino e os candidatos.
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Como parte deste processo de interação, além de programas já existen-
tes, ao longo destes quatro anos mantiveram-se as publicações de pro-
vas, gabaritos e comentários, com a expectativa de que estes materiais 
possam ser tomados como importante referência para a compreensão 
dos objetivos das provas e dos critérios empregados em sua correção. 
Os materiais são os seguintes:

1. Provas, Respostas Esperadas pelas Bancas Elaboradoras (https://
www.comvest.unicamp.br/vestibulares-anteriores/) e a Grade de 
Redação (https://www.comvest.unicamp.br/vestibular-2020/grade-
-da-redacao/) foram disponibilizados na página eletrônica, para faci-
litar o acesso de professores, alunos, candidatos e famílias, ao maior 
número possível de informações sobre as provas da Unicamp.

2. Volumes da Coleção Redações do Vestibular Unicamp (https://www.
editoraunicamp.com.br/colecoes/17/redacoes), com textos represen-
tativos de desempenho considerado acima da média, por parte dos 
candidatos, nos temas propostos para cada ano.

3. Caderno de Questões: a Unicamp comenta suas provas (https://
www.comvest.unicamp.br/vestibulares-anteriores/1a-fase-2a-fase-
-comentadas/), onde podem ser encontrados os comentários e as 
expectativas das bancas elaboradoras sobre os temas de redação 
e sobre as questões das várias disciplinas do Exame Vestibular Uni-
camp do ano anterior.
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5.8 Redes sociais e mídias digitais
Houve investimento na ampliação da presença do vestibular Uni-
camp nas redes sociais, em busca de maior interação com a comuni-
dade externa - candidatos e suas famílias, alunos, professores e outros 
interessados. 

O perfil de Facebook tem hoje 45.500 seguidores. O Instagram, que foi 
criado nesta gestão, em outubro de 2018, atingiu a marca de quase 18 
mil inscritos. No Twitter, são 10.600 seguidores e, no YouTube, o Vesti-
bular Unicamp tem 3.300 inscritos. Seguem os links das redes sociais:

Facebook | https://www.facebook.com/vestibular.unicamp

Instagram | https://www.instagram.com/vestunicamp/ 

Twitter | https://twitter.com/VestUnicamp

Youtube | https://www.youtube.com/c/VestibularUnicamp 
Oficial/featured 

Em 2021, com a criação das VestibuLives, alcançamos 15.700 visuali-
zações das lives gerais e 13.800 relativas às lives sobre Redação, totali-
zando cerca de 30 mil visualizações.

Figura 16: Postagem na conta do Twitter do Vestibular 
Unicamp, em 08/03/2021. O assunto  

“Unicamp” alcançou o 4o lugar nos tópicos mais  
comentados do dia (“trend topics”).  

(https://twitter.com/i/status/1368921245862027268)

Figura 15: Postagem do perfil 
Vestibular Unicamp no Facebook, 

em 08/03/2021. 
(https://fb.watch/4oQFZH5-w6/)
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Figura 17: Postagem do perfil @vestunicamp no Instagram, em 08/03/2021. 
(https://www.instagram.com/p/CMKE7Iqldkx/?utm_source=ig_web_copy_link)

Em 2018, também foi desenvolvido um aplicativo para usuários rece-
berem notificações importantes da Comvest, sobretudo as referentes a 
prazos e orientações em tempos de inscrição, provas ou divulgação de 
resultados. O aplicativo está disponível na Play Store e no Apple Store. 

Figura 18: Página inicial do aplicativo da Comvest. 
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Os diálogos 
internos

A Câmara Deliberativa da Comvest é o espaço para a operacionaliza-
ção das políticas de ingresso e seu aprimoramento. As reuniões foram 
marcadas por diálogo, colaboração e transparência para as mudanças 
realizadas no período.

Além da Câmara, sobretudo em 2017, a direção da Comvest visitou 
quase todas as Congregações e Unidades para discutir as políticas de 
ação afirmativa e os impactos nos cursos de graduação.

Destacamos ainda a participação regimental da Comvest na Comissão 
Central de Graduação e na atuação conjunta aos demais órgãos que 
envolvem a Graduação, como a Diretoria Acadêmica (DAC), o Serviço de 
Apoio ao Estudante (SAE), a Comissão Assessora de Diversidade Étni-
co-Racial (CADER) e a Comissão Assessora Para a Inclusão Acadêmica e 
Participação dos Povos Indígenas (CAIAPI).

A Coordenadoria de Pesquisa e Informática atuou no apoio às coor-
denações e aos órgãos da administração central e, em particular, no 
desenvolvimento do Benefício de Isenção da Taxa de Alimentação (BITA) 
destinado a estudantes regularmente matriculados nos cursos regulares 
da UNICAMP, independente do ano de ingresso. O benefício consiste 
no acesso franqueado aos restaurantes universitários para o café da 
manhã, almoço e jantar.

6 .

Sala da Câmara Deliberativa da Comvest no novo prédio administrativo.

Diretoria Acadêmica
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7.1 Diversificação do público  
estudantil 
Ao longo de sua história, a Comvest aplicou provas em diversas capi-
tais com o intuito de diversificar o público e atrair bons candidatos 
em todo o território nacional. Esta política foi sendo deixada de lado 
e, em 2017, apenas Brasília sediou provas fora do Estado de São 
Paulo. Junto a essa medida, observa-se a diminuição de matriculados 
oriundos de outros Estados.

A diversidade de candidatos vindos de todo o território nacional é 
importante para ter estudantes com múltiplas experiências e vivên-
cias do país. Este perfil de estudantes é desejado por fortalecer a pre-
sença da Unicamp no cenário nacional e por trazer múltiplas vozes 
que exemplificam a diversidade do país nas diferentes questões 
científicas, educacionais, culturais e artísticas.

Para reverter o quadro, a Comvest decidiu ampliar a base territorial 
de aplicação. Em 2018, voltou a realizar o Vestibular Unicamp nas 
cidades de Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE). Em 2019, Curitiba 
(PR) e Salvador (BA). Desta forma, o Vestibular chega a todas as 
regiões do país.

A escolha por estas capitais justifica-se por:

•  bons desempenhos em avaliações escolares oficiais, como o Sis-
tema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), que contempla a 
rede pública e privada;

•  diversidade regional, permitindo maior proximidade para o local 
de prova;

•  demanda desses estados pelo Vestibular Unicamp, conforme 
observado na série histórica da Comvest.

Abrangência 
nacional

7 .
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Com a realização do Vestibular Indígena, a Unicamp chega a outras 
regiões e públicos. Nos dois processos, a Comvest chega a 9 das 27 
unidades da Federação: Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco e São Paulo. Por com-
paração, apenas o ENEM vai a mais lugares do que a Comvest.

Além disso, o edital de Vagas Olímpicas contribui para a diversificação 
regional dos matriculados, assim como o Vagas ENEM, que permite que 
candidatos de qualquer localidade do país busquem uma vaga na Uni-
camp, como pode ser visto na Figura 19. 

VU EDITAL-ENEM VAGAS OLÍMPICAS VI TOTAL

 2018        2019        2020          2021     

7,4 8,3 10,3 12,2
17,5 18,2

69,4

58,8

81,1 84,4
81,2

7,2
11,6 13,5 14,0

Figura 19: Porcentagem de ingressantes de fora do Estado de SP por ano e por 
forma de ingresso. O total inclui os ingressantes pelo ProFIS que são todos do Estado 
de SP. Os dados de 2021 estão atualizados até a 3ª chamada do Vestibular Unicamp.

2005

9,1 9,2 9,4

7,5 7,8
6,7 6,3

7,1 7,0
6,1 5,9 5,4

4,5

7,2

11,6

13,5
14,0

2006 2007 2008 20102009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Figura 20: Porcentagem de estudantes matriculados vindos de fora do Estado de 
São Paulo no período de 2005 a 2021. Os dados de 2021 estão atualizados até a 3ª 
chamada do Vestibular Unicamp.
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7.2 Alcance da Unicamp: amplia o 
papel de universidade de referência 
em todas as regiões
A aplicação do exame vestibular em capitais fora do estado de São Paulo 
implica mais responsabilidades e investimentos logísticos que, além de 
proporcionar novos desafios tecnológicos ao processo, são amplamente 
contrabalanceados pelo crescente número de inscrições de candidatos 
de fora de São Paulo.

Com relação a São Paulo, observa-se que a Comvest abrange quase 
a totalidade do estado, se considerarmos deslocamentos de até 100 
km para chegar a uma das cidades de aplicação, facilitando o acesso 
de todos os candidatos inscritos no estado. O mapa abaixo apresenta 
círculos de raio igual a 100 km, centrados em algumas das 37 cidades 
onde foi aplicada a primeira fase do VU 2021.

Figura 21: Abrangência da primeira fase do VU 2021. (Os círculos apresentam raio 
igual a 100 km).

Outra via de ingresso na Unicamp, seu Vestibular Indígena (VI), imple-
mentado em 2019, foi aplicado em 4 estados da federação, nas cidades 
de Recife e Caruaru, no estado do Pernambuco; Manaus, Tabatinga e 
São Gabriel da Cachoeira, no estado do Amazonas; Dourados, no estado 
de Mato Grosso do Sul; e Bauru e Campinas, no estado de São Paulo.  
A Unicamp foi pioneira ao chegar em São Gabriel da Cachoeira, no 
Amazonas, um ponto de fronteira longínquo cuja população é formada 
por uma ampla maioria de indígenas: 76,9% dos habitantes.À
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VU: o novo Ensino 
Médio, as políticas 

de inclusão e as 
mudanças da  
segunda fase

8  .

Às mudanças nas formas de ingresso, agregaram-se mudanças nas 
provas da segunda fase do Vestibular da Unicamp. Três aspectos 
foram centrais para a reformulação:

•  as mudanças no Ensino Médio e a adoção da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC), que estimula uma formação geral para 
todos e aprofundamento nas áreas específicas, conforme o perfil 
do estudante;

•  a necessidade de atualizar o modelo da prova da Unicamp que há 
mais de 30 anos cobrava todas as disciplinas e as mesmas ques-
tões para todos os candidatos; e

•  a demanda pela adequação da prova às políticas de ação afirma-
tiva implementadas.

O modelo de prova de primeira fase com questões de múltipla esco-
lha e caráter abrangente foi mantido. As exigências da primeira fase 
envolvem a leitura e a aplicação de conceitos e operações básicas 
das diferentes disciplinas escolares do Ensino Médio, assim como a 
abordagem interdisciplinar.
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A segunda fase manteve o modelo de questões abertas com as seguin-
tes mudanças:

•  diminuição de 3 para 2 dias de provas;

•  manutenção da obrigatoriedade das provas de Redação, de Língua 
Portuguesa e Literaturas de Língua Portuguesa e de Matemática para 
todos os candidatos, como saberes essenciais na seleção dos futuros 
alunos da Unicamp;

•  acréscimo de duas questões de linguagem, de caráter “intradiscipli-
nar”, envolvendo as frentes de Língua Portuguesa, Literaturas de Lín-
gua Portuguesa e Redação, sinalizando a necessária integração entre 
esses saberes: habilidades de leitura, conhecimentos literários, aspec-
tos linguísticos e produção escrita integrados em alguma medida em 
uma mesma questão;

•  inclusão de duas questões interdisciplinares de Inglês: uma com 
Ciências da Natureza (Química ou Biologia) e outra com Ciências 
Humanas (História ou Geografia). Essa inovação buscou dialogar 
com práticas comuns e valorizadas na vida universitária, quais sejam, 
desenvolver respostas escritas para questões que envolvem mais de 
uma área de conhecimento, numa perspectiva crítica; 

•  reinserção do Inglês como disciplina na segunda fase em duas das 
questões interdisciplinares para todas as áreas do conhecimento, 
sinalizando o papel estratégico dessa língua na produção do saber 
na contemporaneidade; 

•  realização de provas das disciplinas relacionadas com a área do curso 
almejado (Biológicas, Exatas e Humanas), com pesos indicados por 
cada curso, conforme o perfil, de modo a adequar o processo seletivo, 
cujo formato anterior permitia a desclassificação de bons candidatos 
na segunda fase apenas por um desempenho insuficiente em uma 
disciplina não diretamente relacionada com o curso indicado;

•  realização de um único texto de redação, a partir da escolha entre 
duas propostas apresentadas.

Esse novo modelo permitiu que os candidatos demonstrassem domínio 
de aspectos de formação geral, nas provas de Linguagens, Matemá-
tica e Interdisciplinares e, ao mesmo tempo, aprofundamento na área 
escolhida. Como consequência, os candidatos passaram a disputar as 
vagas em condições mais confortáveis de preparação em uma área 
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de conhecimento específica. Tais mudanças permitem maior autonomia 
para as bancas elaborarem questões e, com isso, aumentar a capaci-
dade de diferenciação de candidatos de acordo com o desempenho 
nas provas.

Quadro 1: distribuição das questões das provas da segunda fase  
no primeiro e segundo dia.

 

O modelo recupera o espírito inicial do Vestibular Unicamp. A primeira 
fase enfatiza conhecimentos e habilidades do Ensino Médio, enquanto 
a segunda fase agrega as expectativas da Universidade em relação ao 
aproveitamento desses estudantes. Dessa forma, a segunda fase adota 
um modelo que se aproxima das práticas escolares vigentes e propõe o 
aprofundamento dos temas, por meio de habilidades necessárias para o 
ingresso no ensino superior.
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O Vestibular Unicamp expressa uma identidade própria desde 
a sua criação. Nas últimas edições, as provas demandaram 
saberes escolares amplamente difundidos e referenciais cien-
tíficos necessários à vida universitária, ao mesmo tempo em 
que sinalizam uma postura de comprometimento com a plu-
ralidade e o respeito aos direitos humanos. As questões, sem-
pre que possível e pertinente pedagogicamente, foram con-
textualizadas e permitiram aos candidatos desenvolverem e 
elaborarem aspectos necessários para discernir informações 
e posicionamentos e seus usos tanto para conhecimento cien-
tífico, cultural e tecnológico, como para sua atuação enquanto 
cidadãos. As provas foram condizentes com a perspectiva de 
uma universidade pública comprometida com a sociedade e 
que quer ter no seu interior toda a diversidade possível, sem 
que isso tenha significado o desprezo por elaborações mais 
abstratas, complexas e criativas, como as exigidas nas provas 
de habilidades específicas.

As Provas9 .
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9.1 Equipes envolvidas
Todas as questões que compõem as provas dos sistemas de ingresso 
que as exigem - VU e VI - passam por um processo complexo de reu-
niões entre coordenação, bancas elaboradoras e bancas revisoras, nas 
quais docentes da Unicamp com larga experiência em processos ava-
liativos do vestibular participam ativamente de cada etapa. Desde a 
formação da banca elaboradora, até a impressão da prova, são pelo 
menos quatro grandes processos (alguns realizados mais de uma vez) 
que envolvem a entrega das questões que comporão a prova, a saber: 
elaboração, leitura crítica e discussão com todas as áreas, revisão de 
área, revisão textual e gramatical e validação final. Na segunda fase, o 
processo ainda é mais amplo, pois é formada uma banca corretora para 
cada área de conhecimento, específica para o processo de elaboração 
e aplicação das grades de avaliação das questões dissertativas. Esse 
trabalho envolve diretamente a equipe de pesquisa, para geração de 
amostras e relatórios parciais, de modo a subsidiar as bancas antes, 
durante e após a correção.

Outro processo de reorganização das bancas elaboradoras e corretoras 
adveio da alteração feita na prova de segunda fase, que passou a ter, 
no VU2020, questões interdisciplinares. Isso trouxe às bancas elabo-
radoras a necessidade de trabalho com conhecimentos múltiplos, com 
habilidades que pudessem ser avaliadas de forma transversal às áreas 
envolvidas e com um escopo avaliativo que contemplasse as áreas e 
que fosse inteligível para alunos do ensino médio. As bancas elabora-
doras dessas questões passaram a ser interdisciplinares e intradiscipli-
nares, como explicamos anteriormente. Nessas bancas específicas, os 
membros não pertenciam à mesma Unidade de Ensino e eram compos-
tas por docentes das áreas e/ou assuntos abordados em cada questão 
interdisciplinar.

9.2 Para além da seleção: o papel das 
questões nas atividades escolares
As provas do vestibular são mais do que provas de seleção! Por meio 
das questões apresentamos à educação básica propostas originais que 
contemplam a abordagem de temas com o adequado equilíbrio entre as 
experiências escolares dos estudantes e o que a comunidade universitá-
ria considera fundamental para o ingresso em nossos quase 70 cursos.
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Os processos seletivos da Comvest  demandam um olhar crítico sobre o 
mundo, a capacidade de articular informações científicas, sociais e cul-
turais. A formação de múltiplos raciocínios, o domínio de várias lingua-
gens, a capacidade de (re)contextualizar conhecimentos e informações 
e de abstrair são algumas das exigências que estão presentes nas pro-
vas, reconhecendo a diversidade de saberes, as experiências dos estu-
dantes da educação básica e o currículo estabelecido. Ao mesmo tempo, 
as provas consideram expectativas e exigências para a vida acadêmica, 
como o espírito investigativo e crítico.

9.3 Critérios para as questões
A prova do Vestibular Unicamp consolidou-se como uma referência 
nacional em termos pedagógicos e avaliativos nos seus 35 anos de 
existência. Tendo surgido para contemplar a necessidade de um instru-
mento avaliativo que buscasse o perfil de candidato desejado para a 
instituição, qual seja o de um sujeito que domina os saberes escolares 
das diversas áreas de conhecimento, mas não só isso. Buscam-se candi-
datas e candidatos que revelam ser capazes de reconhecer, selecionar e 
articular informações e conhecimentos, lançando um olhar crítico para 
a realidade, além de compreender e valorizar os conhecimentos científi-
cos como uma construção coletiva de grande relevância social.

Nesses quatro anos de gestão, as provas dos vestibulares mantiveram 
a qualidade já reconhecida e buscaram imprimir um caráter reflexivo ao 
momento das avaliações. No anexo, é possível conhecer uma seleção 
de questões das provas dos últimos 4 anos, para ilustrar esse esforço 
de apontar o perfil de aluno esperado no instrumento de avaliação.  
A escolha das questões se pautou pelos seguintes critérios de pertinên-
cia pedagógica, avaliativa e formativa:

•  inserção e relevância social dos temas;

•  interface com os currículos em vigor no ensino médio;

•  atualidade dos aspectos científicos avaliados;

•  habilidades envolvidas;

•  interdisciplinaridade;

•  inventividade e possível engajamento das candidatas e dos candida-
tos na leitura e no investimento de tempo para responder às questões.
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9.4 A prova de redação
Um dos destaques da prova do vestibular é a redação. Compondo parte 
significativa da nota da segunda fase - 20% da nota final - a redação 
é sempre objeto de especulação ao longo do ano entre vestibulandos 
e professores: “Que tema vai cair?”; “Qual será o gênero da prova da 
Unicamp esse ano?”. Mas a surpresa quanto ao tema e ao gênero não 
nos parece ser a única razão para esse interesse: a avaliação da escrita 
implica uma espécie de síntese de um percurso de formação escolar, 
que escapa às tentativas de “chutar” uma alternativa ou de escolher a 
mais provável entre quatro alternativas. 

A escrita do texto solicitado nas propostas de redação exige um con-
junto de habilidades não só de escrita, mas muito especialmente de 
leitura. Essa leitura inicia com a compreensão do enunciado e da situa-
ção de produção ali apresentada, o que envolve perceber os objetivos 
do texto solicitado, o(s) interlocutor(es) e seu papel naquela situação, o 
tema e os textos que versam sobre o assunto, subsidiando as(os) can-
didatas(os), a configuração do gênero solicitado, tendo em vista todos 
os aspectos anteriores. A tarefa é complexa e a prova de redação da 
Unicamp, a despeito disso, demonstra ser um instrumento que permite 
aos candidatos produzir os textos com base no que é explicitado no 
enunciado da prova e nos textos de leitura que o acompanham. 

A prova de redação do Vestibular Unicamp se destaca ainda, entre 
outras avaliações de escrita para o ingresso no ensino superior, como 
o ENEM e vestibulares, por trazer propostas de escrita com base em 
gêneros do discurso diversificados. Tais gêneros, longe de serem toma-
dos como um conjunto de características fixas, emergem de situações 
sociais em que o uso da linguagem verbal escrita tem um objetivo claro. 
Nesse sentido, a prova busca evitar as nefastas práticas de treinamento 
para um formato de texto fixo e intenta valorizar a compreensão dos 
usos linguísticos como parte das práticas sociais das quais as candi-
datas e os candidatos podem ter participado ou vir a participar como 
sujeitos do seu tempo. 

Os temas escolhidos e os gêneros solicitados variam a cada ano e con-
templam textos expositivos, argumentativos e narrativos, tal como expli-
cita o quadro a seguir. Os temas dialogam tanto com os debates em cena 
no âmbito social do momento da aplicação da prova como com temas 
caros à sociedade quanto aos conhecimentos científicos, à expressão das 
subjetividades, aos direitos fundamentais e aos valores democráticos,.
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Quadro 2: Temas e gêneros das provas de redação do Vestibular Unicamp 
(2018-2021).

 EDIÇÃO PROPOSTA 1 PROPOSTA 2

VU 2018
Tema: Pós-verdade

 
 Gênero: texto base para palestra

Tema: Há limite para a liberdade de 
expressão?

 
Gênero: artigo de opinião 

VU 2019

Tema: Liberdade de cátedra (solicitação de 
manutenção das aulas de Filosofia)

 
Gênero: texto de abaixo-assinado

Tema: IDH e crescimento do PIB como 
indicadores de desenvolvimento

 
Gênero: postagem em fórum 

VU 2020

Tema: A inter-relação entre a biodiversidade e o 
caráter multiétnico e multicultural brasileiro

 
Gênero: texto base para podcast

Tema: Micromachismo
 

Gênero: crônica 

VU 2021

Tema: Retirada de estátuas
de figuras históricas controversas, tomadas 

como glórias passadas do Estado
 

Gênero: discurso político a ser proferido em 
assembleia

Tema: A necropolítica adotada pelo Estado 
brasileiro no tratamento da pandemia de 

COVID 19

 Gênero: entrada de diário

9.4.1 A atualização dos critérios de avaliação da redação
Ao longo dos mais de 30 anos de existência do Vestibular Unicamp, a 
prova e o seu processo de correção têm sido constantemente reavalia-
dos. Nessa perspectiva de validação dos instrumentos usados na ava-
liação, as grades específica e holística, usadas na correção da redação 
entre os vestibulares de 2011 e 2018, foram consideradas insuficientes 
para avaliar os textos na nova situação que se apresentava: a redação 
havia sido passada para a segunda fase, e os candidatos que se subme-
tiam à avaliação de escrita eram os aprovados na primeira fase (menos 
de 25% dos participantes na primeira fase). Dessa maneira, verificou-se 
a necessidade de uma avaliação que contemplasse esse novo perfil de 
candidatos, com uma leitura mais detida de cada texto, a fim de possi-
bilitar a discriminação entre eles, já que o universo de textos apresen-
tava maior homogeneidade que em outras edições do vestibular. Nesse 
contexto, a utilização de uma grade holística, aplicável a avaliações 
de amostras mais heterogêneas de textos, revelou-se insuficiente para 
manter a excelência das avaliações de redação.

Dessa forma, em abril de 2018, foi formado um Grupo de Trabalho (GT) 
com especialistas em leitura, escrita e avaliação para elaborar uma 
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grade analítica, composta por critérios independentes. O grupo era divi-
dido em dois subgrupos: a Equipe Elaboradora da grade, responsável 
por formular o novo instrumento, e o Grupo de Referência, formado por 
corretores experientes que, sob a coordenação da Equipe Elaboradora, 
corrigiu simulados para verificar a aplicabilidade da grade. Os trabalhos 
desse GT se estenderam até agosto de 2018, quando foi aprovada a 
grade analítica que, junto com grades específicas a serem elaboradas 
para cada proposta, seria usada pela Comvest a partir da correção do 
Vestibular Unicamp 2019.

9.4.2 A divulgação dos critérios de avaliação da redação
Submetida à avaliação dos corretores no vestibular seguinte, a grade 
foi considerada justa, eficiente e aplicável, permitindo assim que se 
concretizasse uma importante meta da Coordenação Acadêmica: tornar 
público esse instrumento de correção da redação pela primeira vez em 
mais de 30 anos de existência do exame.

A grade foi, então, publicada no site da Comvest; atualmente ela está 
disponível no endereço: https://www.comvest.unicamp.br/vestibu-
lar-2021/grade-da-redacao/ e no livro “A redação no vestibular Uni-
camp: o que e como se avalia”, tal como apresentado na sequência. 
Essas ações têm contribuído para a transparência do processo e o con-
sequente aumento da sua credibilidade.
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GRADE ANALÍTICA

GÊNERO E LEITURA (0 A 8) GÊNERO E ESCRITA (1 A 4)

Proposta temática 
(Pt)

Gênero 
(G)

Leitura do(s) texto(s)
(Lt)

Convenções da escrita e Coesão
(CeC)

0    1    2 0    1    2    3 0    1    2    3 1    2    3    4

3
Desenvolve bem G: explora 
S e I e C de acordo com o 

projeto de texto.

3
Uso produtivo do(s) texto(s): leitura 

crítica que caracteriza uma apropriação 
de acordo com o projeto de texto / Com-
preensão global e inferências / Ausência 

de erros de leitura.

4
Escolhas lexicais e sintáticas produtivas / 
Recursos coesivos que contribuem para o 

texto, ainda que com eventuais erros.

2
Cumpriu plenamente.
A ser detalhado com 

a prova
(GRADE ESPECÍFICA)

2
Desenvolve G: configura S  
e/ou I e C de acordo com o 

projeto de texto.

2
Uso adequado do(s) texto(s): leitura 

mediana que caracteriza um aproveita-
mento de acordo com o projeto de texto 

/ Compreensão global ainda que com 
erro pontual que não comprometa o 

projeto de texto.

3
Escolhas lexicais e sintáticas adequadas / 

Recursos coesivos que não contribuem para  
o texto nem o comprometem.

1
Cumpriu parcial-

mente.
A ser detalhado com 

a prova
(GRADE ESPECÍFICA)

1
Desenvolve mal G:

apresenta C, mas não I nem S
OU

apresenta problemas em C, 
ainda que configure I e/ou S

OU
apresenta apenas traços de T, 
ainda que configure I e/ou S.

1
Uso inadequado do(s) texto(s):  

leitura superficial 
E/OU

erro(s) de leitura que compromete(m)  
o projeto de texto 

E/OU
uso do(s) texto(s) desvinculado  

de um projeto de texto.

2
Escolhas lexicais e sintáticas simples / 

Recursos coesivos simples ou que comprom-
etem pontualmente o texto / 

Poucos erros de ortografia e acentuação.

0
Não cumpriu.

A ser detalhado com 
a prova

(GRADE ESPECÍFICA)

0
Configura outro G: 

não apresenta sequer traços 
de T do gênero da prova, 

ainda que configure I e/ou S.

0
Uso insuficiente do(s) texto(s):

realiza simples menções ou paráfrase 
E/OU 

cópia(s) justaposta(s) do(s) texto(s)  
OU

Não uso do(s) texto(s).

1
Escolhas lexicais e sintáticas inadequadas / 

Recursos coesivos inadequados ou que com-
prometem globalmente o texto / Variados e 
recorrentes erros de ortografia e acentuação 

/ Prevalência de simples paráfrase e/ou 
cópia(s) justaposta(s) do(s) texto(s).

De
sc

riç
ão S: Situação de produção dada no enunciado da prova e de acordo com o gênero;

I: Interlocução solicitada e construção de máscara entre os interlocutores; 
C: Construção composicional, isto é, progressão característica do gênero;
T: Tipologia(s) textual(is) predominante(s) do gênero.

An
ul

aç
ão O candidato terá sua redação anulada (zero) se abordar outro tema que não o da prova;

O candidato terá sua redação anulada (zero) se não cumprir nem a Pt nem o G;
O candidato terá sua redação anulada (zero) se apenas copiar o enunciado e/ou o(s) texto(s) da prova.
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Figura 22: Grade analítica de avaliação de redações do Vestibular Unicamp.

55RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2021



9.5 Princípios de elaboração da prova 
e o diálogo com os saberes escolares
A concepção das provas do Vestibular Unicamp segue os princípios do 
edital que prevê a capacidade de organizar ideias, se expressar com cla-
reza, interpretar e estabelecer relações entre dados, informações, tex-
tos, conceitos, ter domínio dos conteúdos das áreas de conhecimento 
desenvolvidas no Ensino Médio. A perspectiva de uma formação ampla 
é um desafio para a vida escolar e um dos aspectos desejados para a 
vida universitária, na qual se espera que estudantes tenham curiosidade 
intelectual e preparo para adquirir e produzir novos conhecimentos.

Uma tarefa da Comvest, em particular da Coordenação Acadêmica, é 
compor bancas de elaboração que tenham conhecimento e experiência 
na área de ensino para que as provas expressem múltiplos raciocínios, 
domínios de várias linguagens, contextualização e capacidade de abs-
tração, de maneira que seja evitada a mera verificação dos conteúdos 
como um fim em si mesmo. Uma prova adequada tem que estar em con-
sonância com o que é ensinado na educação básica e precisa expressar 
os fundamentos estruturantes de cada área de conhecimento, estabe-
lecendo possíveis abordagens interdisciplinares sempre que pertinente. 

9.5.1 A ciência e o cotidiano
Considerando o impacto no poder de argumentação, na capacidade de 
influenciar opiniões, na promoção de liberdade intelectual de atuação 
em sociedade e na capacidade de tomar decisões no cotidiano de forma 
embasada, o vestibular da Unicamp valoriza a articulação de conheci-
mentos científicos a partir de situações contextualizadas, resgatando 
aspectos do cotidiano dos indivíduos e sugerindo reflexões críticas com 
respeito, por exemplo, a aspectos tão fundamentais quanto diversifica-
dos, a exemplo da credibilidade de notícias ou os impactos de decisões 
individuais e coletivas ao meio ambiente e à saúde pública. Soman-
do-se ao entendimento de que o valor dado à ciência pelo coletivo da 
sociedade se constrói a partir do convencimento de sua importância 
fundamental para o desenvolvimento de um País, a atenção dada pela 
Unicamp à incorporação da ciência ao dia a dia dos candidatos, já em 
seu exame de seleção, deve ser interpretada como sinal da composição 
de um perfil de profissional que a Universidade deseja formar.
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9.5.2 Os direitos humanos
O respeito aos direitos humanos em sua acepção mais abrangente, a 
sua promoção e defesa se constituem em um importante norte para a 
elaboração das questões de prova, seja pela seleção do tema, pelos tex-
tos usados, seja pelo encaminhamento dos enunciados. Vale salientar 
que tal diretriz se coaduna com diretrizes mais gerais da universidade 
que, no quadriênio de 2017-2021, se concretizaram em ações institu-
cionais como a criação da Diretoria Executiva de Direitos Humanos da 
Unicamp (http://www.direitoshumanos.unicamp.br/).

Os direitos humanos são uma conquista e uma tarefa histórica para 
barrar todo tipo de opressão que afeta a dignidade humana. As comu-
nidades escolares, antes de todo e qualquer saber científico, têm o com-
promisso com uma formação que contribua para a construção da demo-
cracia e da cidadania. A presença destes temas na prova estimulam o 
debate na educação básica e expressam a concepção da Unicamp sobre 
o tema e sua ação como signatária da Magna Charta Universitatum.  
Os direitos humanos podem também estar subsumidos na escolha das 
fontes usadas nas provas, que garante aos alunos o direito de acessar 
uma coletânea instigante de textos, imagens, gráficos e dados, represen-
tativa da diversidade de saberes e perspectivas caros ao ambiente uni-
versitário em termos temporais, espaciais, artísticos, científicos e éticos.

 

9.5.3 A interdisciplinaridade
Um outro princípio caro às provas de seleção para ingresso na Unicamp 
é a interdisciplinaridade. Ela pode ser verificada em duas perspectivas: a 
interdisciplinaridade “intencional”, manifestada nas questões elabora-
das por integrantes de pelo menos duas bancas elaboradoras; e aquela 
constitutiva dos processos de criação de questões. 

As questões interdisciplinares são em número de 14 nas provas de pri-
meira fase do VU e, a partir de 2020, em número de 6 questões na 
segunda fase do VU. 

A prova de redação é, talvez, o exemplo mais evidente dessa caracte-
rística do vestibular Unicamp: os candidatos e candidatas são instados 
a produzir textos em gêneros diversos, ancorados em temas de inte-
resse social no cenário contemporâneo, a partir da leitura de textos de 
diversas áreas do conhecimento, indo muito além de um repertório das 
humanidades nessa prova.
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A seguir, um exemplo de questão interdisciplinar de primeira fase, 
VU2018, em que as áreas de Matemática e de Literatura estiveram inte-
gradas no processo de avaliação, tal como indicam os comentários das 
bancas elaboradoras:

1ª FASE - LÍNGUA PORTUGUESA - 2018

Figura 23: Questão interdisciplinar do VU2018, contemplando as áreas de literatura e 
de matemática.
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No anexo, podem-se conferir outros exemplos de questões 
interdisciplinares.

A interdisciplinaridade é percebida em várias outras questões da prova 
como um todo, em virtude da seleção de textos-fonte, temas e abor-
dagens mobilizadas. Vejamos um exemplo do VU2021. A questão é de 
língua portuguesa, mas mobiliza conhecimentos das áreas de História 
e de Sociologia:
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9.6 Obras literárias e formação de um 
repertório cultural diversificado
A Unicamp apresenta uma lista de obras literárias que se renova parcial-
mente a cada ano, com a inclusão de novas obras e a exclusão daquelas 
que compuseram um ciclo de 4 ou 5 anos na lista.

No quadriênio, a lista de obras preparada por uma comissão de espe-
cialistas contemplou:

•  a diversidade de gênero literário (poesia, romance, contos, crônicas, 
teatro, canção, diário etc);

•  o escopo temporal (século XVI ao XX) e o papel da obra nas literatu-
ras de língua portuguesa;

•  a importância da obra na formação do repertório cultural do alunado, 
considerando obras clássicas e obras que dialogam com temáticas do 
tempo presente.

A opção por obras específicas é importante por fornecer aos estudantes 
a oportunidade de adentrar no universo literário pela porta da frente: 
pelos textos originais, cujos aspectos literários estarão conectados com 
dimensões estéticas, linguísticas, históricas, sociais e éticas nas ques-
tões elaboradas. Tal diretriz se contrapõe à prática nefasta de se servir 
apenas a resumos de obras para se preparar para as provas do vestibu-
lar, sem investimento na ampliação do repertório de leituras literárias.  
A perspectiva da avaliação não é a memorização de episódios do enredo, 
mas o exercício de estímulo à formação de leitores, ao desenvolvimento 
de práticas de leitura a partir de um repertório rico e estimulante.

A Comvest, em 2020, decidiu reduzir a quantidade de obras de 12 para 
10, para que houvesse maior tempo para a leitura de todos os textos. 
Excepcionalmente, para o Vestibular 2021, a lista de obras foi ainda 
mais reduzida: optou-se apenas por 7 obras que fossem de domínio 
público ou localizadas gratuitamente na internet, por causa da suspen-
são das aulas presenciais e do funcionamento de bibliotecas.

Em 2020, a lista incluiu a obra artística do grupo de rap Racionais MC´s, 
Sobrevivendo no inferno, um álbum com 12 canções e encarte, lançado 
em 1997, que tematiza criticamente a realidade das periferias de gran-
des cidades do Brasil. A inclusão dessa obra consagrada em termos de 
público e crítica, aponta para uma concepção de trabalho estético em 
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linguagem que se estende para o campo da arte musical e que expande 
a percepção do que pode e deve ser objeto de apreciação, conheci-
mento e reflexão na escola quando se estudam literaturas de língua por-
tuguesa. A inclusão da obra foi bem recebida e debatida pela sociedade, 
especialmente por estudantes, educadores, pesquisadores, promotores 
da educação antirracista e interessados na formação de leitores.

Apresentamos a seguir a lista de obras cobradas no quadriênio e as 
obras inseridas a cada ano. As obras que tiveram ciclo de 2 anos ou 
menos ou foram indicadas em anos anteriores e estavam completando 
um ciclo de leituras e provas ou são obras que foram excluídas no con-
texto de adaptação da lista para o Vestibular 2021.

Para o Vestibular Unicamp 2022, a lista contempla seis gêneros literá-
rios (poesia, conto, teatro, romance, crônica e carta/relato de viagem) 
e dez autores (Camões, Racionais, Olavo Bilac, Lygia F. Telles, Fernando 
Pessoa, Paulina Chiziane, Júlia Lopes de Almeida, Machado de Assis 
e Pero Vaz de Caminha). O conjunto de autores revela um heterogê-
neo painel em termos de época, estilo(s), interesses temáticos, gênero 
e origem geográfica, o que concorre, como em outros anos do VU, para 
indicar as inúmeras possibilidades de se aproximar do universo literário.
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2018 2019 2020 2021 20222018 2019 2020 2021 2022

Camilo Castelo Branco  
Coração, cabeça e estômago

Clarice Lispector 
Laços de família

Érico Veríssimo 
Caminhos cruzados

Jorge de Lima  
Poemas negros

Dias Gomes - O bem amado

Antonio Vieira - Sermões

Machado de Assis - O Espelho

Luís de Camões - Sonetos

Ana Cristina Cesar - A teus pés

Carolina Maria de Jesus - Quarto de despejo

Guimarães Rosa - Sagarana

José Saramago - História do Cerco de Lisboa

Nelson Rodrigues 
Cabra Vadia

Julia Lopes de Almeida - A falência

Racionais Mc’s - Sobrevivendo no inferno

Fernando Pessoa - O marinheiro

Raul Pompéia - O Ateneu

Lygia Fagundes Telles 
O seminário dos ratos

Machado de Assis 
Bons dias

Olavo Bilac  
Tarde

Paulina Chiziane  
Niketche - uma  

História de Poligamia

Pero Vaz de Caminha 
Carta de Achamento 

do Brasil

Lista de todas as obras

62 COMISSÃO PERMANENTE PARA OS VESTIBULARES



O vestibular 
na pandemia

Os processos de ingresso à Unicamp foram revistos por causa da pan-
demia da COVID-19. Os impactos na educação, como o fechamento de 
escolas, a adoção de ensino remoto e as dificuldades de conexão exigi-
ram da Comvest uma ação planejada e à altura do momento desafiador 
que estava sendo vivido.

Desde março de 2020, quando a Unicamp suspendeu as atividades pre-
senciais, havia uma pergunta recorrente sobre os processos de seleção 
no país. A Comvest manteve seu planejamento e reforçou o diálogo 
com estudantes e potenciais candidatos com o intuito de mantê-los 
mobilizados nos estudos diante de tantas incertezas, mas sempre com 
a perspectiva de que a preocupação maior era com a saúde, com os 
devidos cuidados que todos deveriam ter.

Além das orientações e das questões de planejamento das provas, havia 
a necessidade de adaptação às decisões sobre o ENEM, as demandas 
da Unicamp quanto a seu calendário acadêmico e a necessidade de 
tomar decisões conjuntas com as demais universidades paulistas.

Nesse sentido, as principais ações adotadas foram:

•  maior ênfase na leitura e compreensão, reiterando características já 
existentes nas provas do Vestibular Unicamp;

•  redução das obras literárias exigidas para o Vestibular Unicamp 2021 
(apenas 7 das 12 obras indicadas passaram a constar do programa 
de provas e a escolha foi por obras de domínio público);

•  adaptação da lista de conteúdos exigidos nas provas, com redução 
significativa de temas nas diversas disciplinas;

•  alteração na prova de primeira fase, com redução de 90 para 72 
questões e com tempo de realização menor (4 horas);

10 .

63RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2021



•  divisão da prova em 2 dias, reduzindo a quantidade de candida-
tos por dia e, consequentemente, permitindo maior distanciamento 
social e evitando aglomerações. No primeiro dia de prova, candidatos 
aos cursos de graduação nas áreas de Exatas/Tecnológicas e Huma-
nidades/Artes. No segundo dia, candidatos aos cursos da área de 
Biológicas/Saúde;

•  alteração do calendário original de provas, dos dias 19 de novembro 
de 2020 para os dias 6 e 7 de janeiro de 2021, na primeira fase, e 8 
e 9 de fevereiro de 2021, na segunda fase; e

•  realização de centenas de encontros virtuais com estudantes em 
escolas e cursos pré-vestibulares, além das lives nas redes sociais e 
canais oficiais da Comvest.

Quanto aos aspectos relacionados às políticas de inclusão e ação afir-
mativas, as decisões foram:

•  suspensão do Edital ENEM-Unicamp por causa do calendário anun-
ciado pelo INEP, que inviabilizou essa forma de ingresso para 2021. 
As vagas foram transferidas para o Vestibular Unicamp com a mesma 
reserva prevista originalmente (exclusivamente para escola pública e/
ou pretos e pardos); e

•  ampliação do prazo de isenção e simplificação do processo, fazendo 
com que houvesse um aumento de 48% de solicitações atendidas.

Quanto aos protocolos de biossegurança para a realização das provas, 
tivemos:

•  adoção dos protocolos definidos pelo Comitê de Contingenciamento 
da COVID-19 da Unicamp, com as regras recomendadas pelas autori-
dades sanitárias e, em casos excepcionais, com as exigências adicio-
nais de cada cidade ou Estado em que a prova foi realizada;

•  ampliação do número de salas na aplicação dos exames: passamos 
de 1.502 para 3.381 na primeira fase;

•  realização de provas em mais duas cidades no Estado de São Paulo, 
com vistas à redução do tempo de deslocamento dos candidatos até 
as cidades de prova.

Com essas medidas, consideramos extremamente exitoso o resultado do 
Vestibular 2021. Havia a expectativa de diminuição do número de inscri-
tos. No entanto, houve 77.656 inscritos, sendo 34,1% de escola pública.
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Outro receio era quanto ao aumento da abstenção: ela foi de 13% na pri-
meira fase, número superior à média dos anos anteriores. Na segunda fase, 
entretanto, a abstenção foi de 8,8%, menor índice dos últimos 10 anos. 

10.1 Vestibular Indígena na pandemia
A preocupação com os estudantes indígenas e o impacto da pandemia 
entre as comunidades demandou atenções especiais quanto à comunica-
ção e às questões sanitárias, fazendo com que o Vestibular Indígena fosse 
adiado para o primeiro semestre de 2021, com perspectiva de ingresso dos 
aprovados em agosto de 2021.

Esta alteração no calendário permitiu que a Unicamp debatesse sobre alter-
nativas mais acolhedoras aos estudantes indígenas. Com as propostas da 
Comissão Assessora para a Inclusão Acadêmica e Participação dos Povos 
Indígenas (CAIAPI) e aprovadas em todas as instâncias acadêmicas, os estu-
dantes ingressarão em 3 disciplinas: LA085 - Letramentos Acadêmicos para 
Universitários Indígenas I (4 créditos); EL112 - Fundamentos conceituais 
e pedagógicos da Matemática elementar (8 créditos) e AM097 - Diálogos 
interculturais: universidade e povos indígenas (2 créditos), além das que 
forem oferecidas nos respectivos cursos.

A Comvest manteve um diálogo constante com os estudantes indígenas 
para acompanhar o desdobramento da pandemia nas comunidades e ava-
liar sobre as alterações e adaptações realizadas.
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Projetos 
especiais 

11 .

11.1 Inovação e tecnologia a serviço 
da Comvest
Foi implementado um edital (Comvest-INOVA) para selecionar um 
grupo de estudantes de graduação (Exatas e Tecnológicas) com o 
objetivo desenvolver um projeto tecnológico previamente elaborado 
pelas coordenações da Comvest. Tal projeto, cujo resultado final é um 
produto que tem como objetivo resolver um problema relacionado 
às demandas da Comvest, está dimensionado para ser concluído no 
prazo de um ano por um grupo de dois estudantes de graduação. 

O edital Comvest-INOVA 2020, que pode ser visto em http://www.com-
vest.unicamp.br/wp-content/uploads/2021/03/comvestinova-2020.
pdf, propôs o desenvolvimento de um sistema de autenticação facial 
para substituir o processo de identificação dos candidatos dos vários 
exames aplicados pela Comvest. O projeto Comvest-INOVA 2020 foi 
concluído com sucesso e aplicado em todos os exames organiza-
dos pela Comvest:  Residência Médica Multiprofissional, Residência 
Médica de Acesso Direto, Residência Médica para Especialidades, 
Vagas Remanescentes e Vestibular Unicamp. O edital Comvest-
-INOVA 2021 já foi elaborado, e a continuidade da proposta está 
consolidada.
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Figura 24: Cartaz de divulgação do projeto Comvest-INOVA 2020.

11.2 Projetos de Pesquisa/ 
Edital FAEPEX/PRG sobre políticas  
de ingresso e seus resultados
Em março de 2020, foi lançado um chamado de pesquisas Comvest/
PRG/PRP (https://www.prp.unicamp.br/sites/default/files/2020/faepex/
edital_Comvest_prg_prp_final_final.docx.pdf) que, considerando a 
adoção das novas formas de ingresso na Unicamp (Vestibular Unicamp, 
Edital ENEM-Unicamp, Vestibular Indígena, Vagas Olímpicas e ProFIS), 
permitissem adensar o conhecimento sobre aspectos dos processos 
educativos em andamento e apoiar soluções para desafios enfrentados 
pela formação na graduação. O edital recebeu 18 propostas, e 15 delas 
receberam apoio. As pesquisas estão em andamento e os primeiros 
resultados devem começar a ser discutidos em meados de 2021.

Projetos aprovados: 

1. Efetividade de disciplinas preparatórias e remediais na evolução 
acadêmica de estudantes dos cursos de ciências exatas e impactos 
nas  políticas de ingresso na Unicamp.

2. Diversidade musical no curso de Licenciatura em Música da Uni-
camp: a relação entre os perfis dos alunos e os mecanismos de 
ingresso e permanência.

3. Estratégias ativas de ensino em cursos de graduação da área da 
saúde: efeitos sobre o aprendizado e fatores intervenientes.

4. Neurociência e Educação: práticas pedagógicas em ambientes de 
aprendizagem integrados e flexíveis.
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5. Mapeamento das características da aprendizagem autorregulada de 
estudantes ingressantes em curso de licenciatura da Unicamp como 
fator de proteção à permanência na universidade e de promoção da 
formação estratégica e auto-regulada do futuro professor.

6. Sistema de realidade aumentada como apoio ao processo de 
implantação de projetos para os cursos de graduação da faculdade 
de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp.

7. A interação entre as ações afirmativas da Unicamp e as escolas 
públicas da Região Metropolitana de Campinas e dos municípios 
de Piracicaba e Limeira.

8. Indígenas na universidade: um olhar comparativo sobre programas 
institucionais e vivências estudantis.

9. Chegar à universidade: um estudo sobre e com os ingressantes do 
curso de Pedagogia da Unicamp.

10. Ingresso e permanência do público-alvo da educação especial na 
perspectiva da educação inclusiva nos cursos de graduação da Uni-
camp e UFG.

11. Estratégias para ensino de Biologia Tecidual aos alunos ingressan-
tes do curso de Medicina via ensino digital à distância e presencial: 
novos desafios pedagógicos para graduação e ambiente universitá-
rio mediante a pandemia de COVID-19.

12. Permanência Estudantil na Unicamp: trajetória, efetividade e 
memória.

13. Mapeamento de projetos e perfis discentes com foco na constitui-
ção de ações voltadas à permanência estudantil.

14. Bem(con)viver: desafios e boas práticas relacionadas à permanên-
cia de estudantes da Unicamp.

15. Ações afirmativas na Unicamp: avaliação do processo de ingresso, 
permanência e desenvolvimento acadêmico de estudantes negros 
(pretos e pardos) na Graduação - 2005 a 2020.

11.3 Residência Médica e Residência 
Multiprofissional
A Comvest está envolvida na organização logística dos exames de Resi-
dência Médica e de Residência Médica Multiprofissional da Faculdade 
de Ciências Médicas da Unicamp (FCM).
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O exame de Residência Médica é composto por provas práticas e teó-
ricas e seleciona profissionais para 47 especialidades em 36 áreas de 
atuação. O aumento do número de inscritos nos últimos anos, como 
mostra a Figura 25 (saindo de uma média de 3.500 candidatos nos 
anos de 2018 e 2019 para 5.056 em 2021) consolida esse exame como 
um importante evento logístico organizado pela Comvest.

3521
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3446

2019

3827

2020

5056

2021

Figura 25: Número de inscritos na Residência Médica de 2018 a 2021.

O exame de Residência Médica Multiprofissional também conta com a 
organização logística da Comvest e seleciona profissionais para cursos, 
em modalidade de ensino de pós-graduação lato sensu, para quatro 
programas distintos: Saúde, voltado para enfermeiros, fonoaudiólogos e 
farmacêuticos; Saúde Mental, destinado a enfermeiros, fonoaudiólogos 
e farmacêuticos; Física Médica, direcionado a físicos e físicos médicos; 
Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, destinado a formados em 
Odontologia. A edição de 2021 contou com 400 candidatos disputando 
38 vagas para as especialidades multiprofissionais, números que se 
mantêm praticamente constantes nas últimas quatro edições.

11.4 Acessibilidade em Libras no site
A partir de proposta da FEEC e de um GT constituído por órgãos como 
CEPRE/FCM, DeDH e TILS, a Comvest colaborou para a construção ini-
cial de uma “prova de conceito” para planejar e orientar a implantação 
de tecnologia assistiva para apresentaçao do conteúdo das páginas da 
Comvest e da Unicamp na Libras (Lingua Brasileira de Sinais) por meio 
de avatar tridimensional. 

A prova de conceito está numa fase experimental. Com o avanço da 
proposta, a Comvest pretende disponibilizar esse recurso de acessibili-
dade ao público, garantindo maior inclusão para usuários dos serviços 
da Comvest.
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11.5 Arte para desconfinar
A Comvest apoiou a realização do edital “Arte para Desconfinar”, em 
parceria com a Diretoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cul-
tura, publicado em junho de 2020 (EDITAL GR nº 03/2020, https://
www.proec.unicamp.br/assets/docs/proec/editais/extcult/doc_2.PDF). 

O edital estabeleceu as regras para a seleção de propostas visuais 
autorais que foram publicadas em uma coletânea gráfica em forma 
de Revista destacável e colecionável. A iniciativa visou a estimular a 
produção artística recente tomada pelas circunstâncias e limitações do 
período de distanciamento social de modo a dinamizar a atuação cultu-
ral da Universidade junto de um grupo heterogêneo de artistas interes-
sados em divulgar sua produção. 

A participação da Comvest consistiu no apoio à ampliação das imagens e 
no financiamento de molduras de obras selecionadas e que estão dispo-
níveis no seu prédio administrativo, compondo parte de um acervo que 
se constitui a  partir do trabalho de estudantes de graduação, docentes 
e funcionários. Para além das questões artísticas, o acervo é um registro 
histórico da percepção dos artistas neste  momento específico.  

Maria. Colagem digital. 2020. 

Autoria: Sabrina Savani
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A nova sede da Comvest é a realização de um projeto e um 
sonho que permitiu a integração de todas as etapas de pre-
paração e organização dos vestibulares e outros exames, o 
armazenamento e correção da provas. A integração de todas 
as atividades e de todas as equipes num único prédio é um 
ganho administrativo, operacional, financeiro e representa 
maior segurança nos protocolos adotados pela Comvest.

A Comvest tinha um projeto de construção de um novo prédio 
e recursos financeiros disponíveis para sua execução. Porém, 
optou-se pela reforma e adequação de um antigo prédio que 
estava ocupado pelo Espaço de Bens Disponíveis. Em 2018, 
o Prof. Marcelo Knobel, diante do contexto econômico e dos 
desafios enfrentados pela Unicamp, propôs que a Comvest 
assumisse o prédio e terminasse a obra que estava paralisada 
há mais de 6 anos.

Uma nova sede  
e a realização  

de um sonho

12 .
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Foram feitas tratativas com a Diretoria Executiva de Planejamento Inte-
grado (DEPI), e a Comvest cedeu o antigo prédio; a partir de então, 
assumiu o novo espaço com mais de 2.700m².

A obra foi realizada em duas etapas. O prédio administrativo teve 
as obras iniciadas em 2018 e sua inauguração em outubro de 2019.  
O novo espaço contempla a Direção e as equipes das Coordenadorias 
Acadêmica, de Logística, de Pesquisa e Informática e de Comunicação. 
Atualmente, a Comvest tem 24 servidores: 3 são servidores da Unicamp 
e 21 são da Funcamp. Além deles, temos a cooperação de estagiários 
e patrulheiros. No prédio também há um auditório que passou a ser a 
sede da Câmara Deliberativa da Comvest.
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Em dezembro de 2020, o Espaço Multiuso foi inaugurado e sua princi-
pal função é funcionar como local para a correção de provas, tal como 
ocorreu em fevereiro de 2021. Com esse Espaço, a Comvest passa a ter 
maior autonomia na organização de suas atividades e deixa de arcar 
com custos adicionais para a utilização de outros espaços até então 
requisitados para a correção das provas.

O Espaço Multiuso estará à disposição da comunidade e permitirá que 
a Comvest realize eventos como encontros de professores, oficinas de 
redação, treinamentos de equipes e outros projetos que permitam maior 
interação com vestibulandos e professores.

Prédio Administrativo:  
Valor do contrato: R$ 2.892.519,59

Área total: 1.751,30 m2

Espaço Multiuso: 
Valor do contrato: R$ 2.102.147,28 

Área: 986,96 m2

A obra, além dos ganhos evidentes para a Comvest, significou:

•  maior economia financeira em relação à construção de um prédio, 
com orçamento 50% menor que os recursos originalmente previstos;

•  revitalização e adequação de antigos espaços, ajudando a requalifi-
car o campus de Barão Geraldo;

•  sustentabilidade - ao optar pelo aproveitamento da estrutura exis-
tente - e menor consumo de novos materiais que seriam demandados 
num projeto a ser iniciado;

•  o símbolo desse período de mudanças profundas na Comvest, que 
se prepara os novos desafios com uma infraestrutura adequada à 
continuidade e ao cumprimento da sua tarefa primordial: selecionar 
os estudantes que ingressam em uma das melhores universidades 
públicas do país e da América Latina.

73RELATÓRIO DE GESTÃO 2017-2021



A importância da universidade pública para uma sociedade é 
inquestionável. A construção de espaços de saber, com dife-
rentes características e historicidades, é a potencialização do 
atributo humano de pensar, de desafiar a sua condição de 
ignorância e de enfrentar os desafios de seu próprio tempo. 
A universidade, dentre tantos atributos, preserva parte da 
experiência acumulada em todos os campos e, graças a ela, 
conhecimentos e valores novos são produzidos e legados a 
gerações presentes e futuras.

A universidade pública, com a plena acepção do adjetivo, é 
aquela que pertence a todos e, por extensão, deve ter como 
objetivo máximo cumprir premissas republicanas e democrá-
ticas como a liberdade de pensamento, a liberdade científica e 
de cátedra e as plenas condições para realizar a sua função. A 
universidade pública tem que ser autônoma para poder cum-
prir sua missão de produzir conhecimentos, saberes, ciências, 
tecnologias e para impulsionar as artes e as culturas.

Conclusão 
e desafios 

futuros

13 .
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O processo desta construção implica ter mecanismos de acesso 
à universidade diferenciados e condizentes com esse espírito. 
A Comvest congrega dessa visão de universidade e possui 
uma longa história de múltiplas contribuições para aperfei-
çoar o sistema de ingresso na Unicamp. As reformulações 
realizadas neste quadriênio foram o resultado da adoção de 
novas políticas institucionais, definidas e aprovadas pelo Con-
selho Universitário, e contaram com o apoio da comunidade 
acadêmica, com destaque para a instância da Câmara Delibe-
rativa da Comvest, que colaborou com a reflexão interessada 
e ponderada sobre as propostas e seu aprimoramento, antes 
de serem adotadas; e com a avaliação dos impactos ao longo 
de e após sua implementação

Os desafios de continuar a construir uma universidade de 
referência passam, necessariamente, pela capacidade de sele-
cionar bem os estudantes que ingressam a cada ano em seus 
cursos de graduação e formam a maior parte do corpo dis-
cente da Unicamp. A cada ciclo, novos desafios e a capacidade 
de superá-los para termos uma Unicamp cada vez melhor.
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A Direção e as Coordenações agradecem a todas as pessoas 
que contribuíram com este processo, em especial, às funcioná-
rias e aos funcionários da Comvest por sua dedicação e empe-
nho em todas as tarefas desafiadoras deste período.

Agradecemos o apoio e a confiança da Reitoria e da Pró-
-Reitoria de Graduação. Agradecemos à Câmara Deliberativa 
da Comvest, à Comissão Central de Graduação e a todos os 
órgãos da administração com os quais atuamos diretamente 
no período (DAC, SAE, DeDH, CADER, CAIAPI, CCUEC, DEPI, 
CECOM, DGRH, DGA, Editora, FEC-AU, GR, Prefeitura do Cam-
pus, PG, SEC, SVC). Um agradecimento particular à Funcamp e 
sua disponibilidade e eficiência no atendimento às demandas 
da Comvest.

Agradecemos aos colaboradores que atuam em diversas eta-
pas de nosso trabalho como bancas, coordenadores e aplica-
dores de exame, corretores, apoios, equipes de manutenção. 
Às instituições parceiras que recebem nossos exames somos 
gratos por viabilizarem a execução das provas em diferentes 
cidades e contribuírem para o alcance da Unicamp em todo 
o país.

Agradecemos às escolas, professoras e professores, coordena-
dores, diretores que difundem o papel da Comvest e estimu-
lam estudantes a participarem dos processos seletivos e a se 
prepararem de forma dedicada para estar na Unicamp. Agra-
decemos aos diferentes movimentos populares relacionados 
à educação por seu papel na construção de uma educação 
mais inclusiva.

Agradecemos aos pais e familiares de candidatas e candida-
tos e, sobretudo, às e aos estudantes que almejam estar na 
Unicamp e impulsionam o trabalho da Comvest.
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Apresentamos algumas questões do Ves-
tibular Unicamp e do Vestibular Indígena. 
As questões selecionadas possuem como 
características a contextualização, as 
inferências entre conceitos de diferentes 
áreas, domínios de temas relacionados 
ao Ensino Médio, perspectivas interdis-
ciplinares e diversidade de fontes (ima-
gens, textos clássicos, jornalísticos, arti-
gos etc). Nas propostas de redação e nas 
questões há temas contemporâneos, a 
aproximação entre as ciências e o coti-
diano e a defesa dos direitos humanos.
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Vestibular Unicamp 
Abaixo, dois exemplos de propostas de redação do vestibular Unicamp, com enunciado e 
textos de leitura.

Figura 26 - Prova de redação do VU2019, proposta 1, abaixo-assinado a favor da liberdade de cátedra.  
(http://www.Comvest.unicamp.br/vest2019/F2/provas/redport.pdf)
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Figura 27 - Prova de redação do VU2020, proposta 2, crônica sobre micromachismo.  
(http://www.Comvest.unicamp.br/vest2020/F2/provas/2020F2redporting.pdf) 
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2019  PRIMEIRA FASE
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2020  PRIMEIRA FASE
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2021  PRIMEIRA FASE
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VESTIBULAR INDÍGENA  2019
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Maio
_ Oficina de Redação 
_ Criação do GT Ingresso que apresenta as 
propostas de inclusão e reformulação do 
acesso à graduação na Unicamp

Junho 
_ Câmara Deliberativa debate desempenho 
dos estudantes da rede pública e propostas 
de aperfeiçoamento do PAAIS
_ Lançamento do livro Redações 2017

Julho 
_ Inscrições do Vestibular Unicamp 2018: 
83783 inscritos

Agosto 
_ Encontro com professores do Ensino Médio

Outubro
_ Câmara Deliberativa recebe Secretário 
adjunto da Secretaria de Estado dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência (SDPCD), Luiz 
Carlos Lopes, para debater cotas para PCD

Novembro
_ 1ª fase do Vestibular Unicamp
_ Provas em novas capitais: Belo Horizonte e 
Fortaleza
_ Provas de Vagas Remanescentes
_ CONSU aprova as cotas, Vestibular Indígena, 
Vagas Olímpicas e expansão do PAAIS

Dezembro
_ Provas de Residência Médica (COREME) e 
de Múltiplas Especialidades (COREMU)

Janeiro
_ Provas de segunda fase
_ Provas de Habilidades Específicas
_ Divulgação dos resultados de Vagas 
Remanescentes

Fevereiro
_ Divulgação dos aprovados no Vestibular 

Maio
_ Abertura do processo de isenção de taxas
_ Divulgação da lista de obras para 2020 
(Sobrevivendo no inferno, Racionais Mc’s; 
A falência, Júlia Lopes de Almeida e A cabra 
vadia, Nelson Rodrigues)
_ Lançamento do livro Redações 2018
_ Comvest na UPA

Junho
_ Comvest anuncia provas em Curitiba e 
Salvador
_ Oficina de Redação

Julho
_ inscrições para o Vestibular Unicamp 2019: 
76327 inscritos

Agosto
_ Inscrições para o Vestibular Indígena 2019: 
611 inscritos
_ Encontro com professores do Ensino Médio
_ Inscrições vagas remanescentes: 637 
inscritos

Setembro
_ Prova de Vagas Remanescentes (VR)

Outubro
_ Inscrições para o Edital ENEM-Unicamp: 
17977 inscritos

Novembro
_ 1ª fase do VU 2019
_ 1º vestibular com cotas étnico-raciais
_ Inscrições do processo de Vagas Olímpicas: 
316 inscritos

Dezembro
_ 1º Vestibular Indígena com provas em 
Campinas (SP), Dourados (MS), Manaus (AM), 
Recife (PE) e São Gabriel da Cachoeira (AM)
_ Provas de Residência Médica (COREME) e 
de Múltiplas Especialidades (COREMU)
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Janeiro
_ 2ª fase do Vestibular Unicamp 2019
_ Prova de Habilidades Específicas
_ Divulgação dos resultados do Vestibular 
Indígena
_ Divulgação dos resultados de Vagas 
Olímpicas

Fevereiro
_ Divulgação dos resultados do Vestibular 
2019
_ Divulgação do Edital ENEM
_ 38% de pretos e pardos convocados em 1ª 
chamada

Março
_ Comvest anuncia mudanças na segunda 
fase do Vestibular Unicamp: provas em dois 
dias (parte comum e parte específica por área 
de conhecimento)

Abril
_ Processo de isenção de taxas
_ Anunciadas alterações nas provas de Vagas 
Remanescentes (VR)

Maio
_ Lançamento do livro Redações 2019 
durante a UPA
_ Comvest na UPA
_ Divulgação da lista de obras para 2021  
(O Marinheiro, Fernando Pessoa; O seminário 
dos ratos, Lygia Fagundes Telles  e O Ateneu, 
Raul Pompeia) 

Junho:
_ Oficina de Redação

Julho:
_ Inscrições do Vestibular Unicamp: 72862 
inscritos

Agosto:
_ Encontro com professores do Ensino Médio
_ Oficina de Redação Itinerante em São Paulo

Setembro
_ Inscrição Vestibular Indígena: 1675 inscritos
_ Inscrições vagas remanescentes: 567 
inscritos

Outubro
_ Inscrição ENEM-Unicamp:17367 inscritos
_ Prova de Vagas Remanescentes no novo 
formato
_  Inauguração do novo prédio da COMVEST

Novembro
_ Provas da 1ª fase do VU
_ Inscrição Vagas Olímpicas: 405 inscritos

Dezembro
_ Provas do Vestibular Indígena: Tabatinga 
(AM) e Caruaru (PE) são novas sedes
_ Provas de Residência Médica (COREME) e 
de Múltiplas Especialidades (COREMU)

Janeiro
_ 2ª fase da Unicamp em novo formato
_ Provas de Habilidades Específicas
_ Divulgação do Vestibular Indígena 
_ Divulgação dos aprovados para as Vagas 
Remanescentes

Fevereiro
_  Divulgação dos aprovados no Vestibular 
Unicamp, Edital ENEM e Vagas Olímpicas
_ Início das atividades da Comissão de 
Averiguação para optantes por cotas 
organizada pela CADER

Março
_ Início da pandemia
_ Últimas chamadas do Vestibular passaram a 
ter matrícula on-line.
_ Câmara aprova criação de vagas adicionais 
para pessoas com deficiência e submete 
proposta para discussão nas unidades de 
ensino

Abril
_ Comvest anuncia primeiras mudanças e 
adequações para o Vestibular 2021
_ Orientações para estudantes e professores 
sobre características das provas
_ Início das VestibuLives

Maio
_ Divulgação da lista de obras para 2022 
(Carta de Achamento do Brasil,  de Pero Vaz 
de Caminha; Niketche - uma História de 
Poligamia, de Paulina Chiziane; Tarde, de 
Olavo Bilac e Bons dias, de Machado de Assis).
Junho
_ Processo de isenção de taxas com inserção 
de gratuidade para os cursos de Tecnologia

Julho
_ Anúncio da suspensão do Edital ENEM 2021 
e transferência das Vagas para o Vestibular 
_ Programa complementar de isenção de 
taxas por causa da alteração do sistema de 
ingresso
_ Anúncio da alteração das datas do vestibular 
de novembro para janeiro de 2021
_ Inscrição do Vestibular Unicamp: 77653 
inscritos

Agosto
_ Proposta de alteração do Vestibular 
Indígena para ingresso dos estudantes em 
agosto de 2021 a partir de proposta da CAIAPI

Outubro
_ Inscrição Vagas Olímpicas 2021: 467 
inscritos
_ Inscrições vagas remanescentes: 637 
inscritos

Dezembro
_ Inscrição Vestibular Indígena 2021: 1697 
inscritos
_ Prova de Vagas Remanescentes 2021: 408 
inscritos

Janeiro
_ Provas de 1ª fase em 2 dias 
_ Barueri e Fernandópolis são novas sedes
_ provas de Habilidades Específicas
_ provas de Residência Médica (COREME) e 
de Múltiplas Especialidades (COREMU)
_ Divulgação dos aprovados em Vagas 
Olímpicas: 15 medalhistas internacionais 
foram aprovados

Fevereiro
_ Provas de 2ª fase com menor abstenção em 
10 anos
_ divulgação dos aprovados em Vagas 
Remanescentes

Março
_ Divulgação dos aprovados no Vestibular 
Unicamp 2021
_ Comissão de Averiguação para optantes por 
cotas sob responsabilidade da CADER

Abril
_ Anúncio do adiamento do Vestibular 
Indígena 2021 para junho.
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