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Apresentação

Esta publicação apresenta ações, projetos e programas desenvolvidos 
pela Pró-Reitoria de Graduação (PRG) da Universidade Estadual de Cam-
pinas (Unicamp) na gestão 2017-2021, direcionados a promover a melhoria 
dos cursos de Graduação e dos indicadores de permanência, desempenho 
e sucesso dos graduandos. O relatório sintetiza as principais iniciativas rea-
lizadas no período, com ênfase nos Projetos Estratégicos, nas atividades 
regulares desenvolvidas e nos resultados acadêmicos encontrados. 

Os projetos e programas foram estruturados alinhando-se aos objeti-
vos do Planejamento Estratégico (Planes) de 2016-2020, tendo a formação 
qualificada e cidadã como foco. Ainda, acompanhando a Unicamp, alinha-
ram-se à Agenda 2030 das Nações Unidas, com os seus 17 Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS). Foram importantes as oportunidades 
de desenvolvimento profissional para a docência oferecidas, com foco em 
aspectos curriculares e novas estratégias educacionais, dando suporte aos 
avanços no ensino de graduação.  

Como eixos orientadores da formação, valorizaram-se a ampliação do 
acesso, o respeito à diversidade e aos direitos humanos, a educação inclu-
siva, com experiências de aprendizagem diversificadas, colaborativas e ba-
seadas em conhecimentos científicos sólidos, pensamento crítico, valores hu-
manísticos e cidadãos, buscando-se o necessário bem-estar dos envolvidos. 

Importante destacar que, no período de 2017-2021, a universidade se de-
parou com restrições orçamentárias e ameaças econômicas e políticas, in-
tensificadas a partir de 2020 pela pandemia de Covid-19, declarada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS). A Unicamp, dia 12 de março de 2020, 
suspendeu as atividades presenciais, situação ainda vigente na conclusão 
deste relatório, em abril de 2021. Como consequência, houve a adoção do 
ensino remoto emergencial (ERE) para dar continuidade à formação dos 
estudantes e manter alguma convivência, ainda que não-presencial, entre 
estudantes, docentes e funcionários. Neste cenário, a PRG se deparou com 
o desafio de coordenar as ações e programas para viabilizar o ERE e ofe-
recer as melhores soluções para as demandas de acesso, permanência e 
continuidade da formação nestes tempos excepcionais. Um balanço da ges-
tão pode ser visualizado em um vídeo-resumo que compõe o Relatório da 
Gestão Unicamp 2017-2021 no link https://www.youtube.com/watch?v=3Gd-
V0HeS3Ec.

Profa. Dra. Eliana Martorano Amaral
Pró-Reitora (abril 2017 - abril 2021)
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Resumo Executivo

No quadriênio 2017-2021, a gestão da Pró-Reitoria de Graduação (PRG) 
contribuiu com as condições de oferta e o processo educacional, dando 
apoio aos docentes, coordenadores de cursos e estudantes, com foco na 
qualidade da formação e buscando o melhor aproveitamento possível da 
experiência universitária na Unicamp. Para isso, contou com a atuação inte-
grada dos seus diversos órgãos, a saber: gabinete central, Comissão Central 
de Graduação (CCG) e Comissões (incluindo a CPFP), Comvest, SAE, Sappe, 
Moradia Estudantil, CEL, DLIE, TILs, [ea]2, GGTE e ProFIS, atuando sobre 
assuntos acadêmicos, pedagógicos e de apoio à permanência estudantil. 

A PRG tem responsabilidade pelos 65 cursos de Graduação e pelo Pro-
FIS, com quase 20.000 estudantes, distribuídos em 24 unidades de ensino e 
pesquisa, nos campi de Campinas, Limeira e Piracicaba. Apesar das restri-
ções orçamentárias e demandas da pandemia de Covid-19, com mudança 
para ensino remoto a partir de 12 de março de 2020, muitos resultados fo-
ram alcançados no período, com um trabalho coordenado e colaborativo, 
baseado em dados, que orientaram prioridades e definiram nove projetos 
estratégicos principais a serem desenvolvidos. 

No projeto estratégico Acesso&Sucesso, incluíram-se as ações afirmativas, 
que foram ampliadas. Estabeleceu-se uma nova política de promoção da 
diversidade no ingresso, com adoção de cotas étnico-raciais, vestibular indí-
gena, vagas Enem e vagas de medalhistas. Esta mudança em 2019 aumen-
tou o número de pretos, pardos e indígenas, que passaram a representar 
um em cada três estudantes e dos estudantes advindos de escolas públicas, 
que representam metade daqueles admitidos em 2021. 

As atividades da Calourada, presencial ou na versão virtual de 2021, foram 
aprimoradas, com ampla participação da comunidade acadêmica, alinhan-
do-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) ou Agenda 2030. 
Para acompanhar a mudança de perfil socioeconômico dos ingressantes, 
houve aumento de orçamento para bolsas de auxílio social (BAS) e moradia 
(BAM), resultando em aumento de 70% de estudantes atendidos pelas BAM 
em 2020 comparado a 2016. Somadas às 911 vagas da Moradia Estudantil, 
foi possível cobrir as necessidades de todos aqueles que se candidataram 
e preenchiam critérios. Buscou-se, também, aumentar a oferta de bolsas 
em projetos com instituições parceiras. Esses esforços do projeto estratégico 
Permanência Estudantil buscam promover, junto à maior diversidade, maior 
inclusão e equidade.

A abordagem do apoio à permanência se alinhou com a definição da 
literatura, que integra as dimensões psicológica, acadêmicas, curricular e 
do ambiente educacional com as dimensões sociais e busca atuar de for-
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ma preventiva. O objetivo foi o desenvolvimento integral do estudante, a 
prevenção do surgimento ou do agravamento de dificuldades, bem como 
a identificação precoce de crises no enfrentamento das demandas da vida 
universitária. No projeto Bem-Estar, a saúde mental foi valorizada, promo-
vendo-se a atuação mais integrada das equipes da orientação educacional 
do SAE e do SAPPE, com produção de uma cartilha de sugestões para iden-
tificar sofrimento mental, inspirado nas boas práticas de outras instituições 
internacionais com programas de reconhecido sucesso. 

Os projetos estratégicos AssessoraGrad e RenovaGrad permitiram quali-
ficar a gestão acadêmica com preparação das secretarias para responder 
às demandas e apoio äs coordenações. Foram promovidas oficinas, cursos, 
seminários para discutir currículo e estratégias educacionais, com participa-
ção voluntária do corpo docente e dos PEDs. O projeto pedagógico de curso 
ganhou centralidade nas discussões, definindo-se um roteiro pela coletivida-
de de coordenadores e membros das CGs e NDEs, que apoiou as discussões 
de alinhamento às diretrizes nacionais, incluindo a integração entre ensino e 
extensão na graduação. 

No quadriênio, também ocorreu a readequação das licenciaturas por de-
manda regulatória, a criação do curso de Engenharia de Transportes e a 
aprovação de Licenciatura em Teatro, ainda não iniciado pela pandemia. A 
adequação às DCN de Educação Física, das Engenharias, e a incorporação 
das atividades de extensão nos currículos são devidas para 2022 e 2023. 

A gravação de videoaulas, de podcasts e outros recursos com uso de ví-
deo e áudio já vinham sendo incentivadas para apoiar o processo de ensi-
no-aprendizagem em disciplinas presenciais, dentro do projeto RenovaGrad. 
Essa preparação para uso de variadas estratégias e tecnologias educacio-
nais foi essencial quando foram proibidas as atividades presenciais na uni-
versidade, em março de 2020. A pandemia exigiu ensino remoto emergen-
cial (ERE), que se prolongou para 2021. Outras ações foram rapidamente 
adotadas, incluindo revisão de normativas e prazos acadêmicos, com apoio 
para inclusão digital de estudantes que necessitaram. O [ea]2 e o GGTE ti-
veram papel destacado na preparação do corpo docente em ensino digital.

Ter indicadores e relatórios para subsidiar as tomadas de decisão da ges-
tão acadêmica foi uma meta do quadriênio, com o projeto GestaGrad. Isso 
exigiu a construção de banco de dados integrando informações da DAC, 
COMVEST e SAE, implantação de sistema de alertas no Siga-DAC, e elabo-
ração de relatórios automatizados sobre disciplinas e fluxo acadêmico. Os 
sinais de alerta permitem, desde 2019, identificar estudantes ou disciplinas 
com desempenho insuficiente (3 ou mais reprovações ou disciplinas com 
menos de 80% de aprovação dentre os matriculados). A análise das s[eries 
históricas mostrou aumento da duração dos cursos e redução da taxa de 
conclusão no tempo regular comparando as coortes de 2000 e 2010. Uma 
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permanência ainda mais prolongada na universidade para concluir os cursos 
será um dos impactos significativos da pandemia de Covid-19.  

 Dado o papel central das secretarias de graduação, o projeto Comuni-
caGrad buscou conhecer necessidades, produzir conteúdos e atividades for-
mativas, estabelecer fluxos e fortalecer a comunicação. A adequada divul-
gação dos programas, recursos e oportunidades relacionadas à Graduação 
é fundamental para toda a comunidade acadêmica. Assim, criou-se uma 
equipe com apoio de bolsistas e estagiários e foi delineada uma estratégia 
de comunicação para compartilhar conteúdos de interesse de diferentes pú-
blicos, explorando o uso das diferentes mídias sociais. 

Também foram realizadas obras de melhoria dos espaços da Engenharia 
Básica, CB I e CB II, assim como obras de manutenção da Moradia Estudan-
til, incluindo a instalação da nova Lavanderia Comunitária. Passou a vigorar 
um novo Manual de Vivência na Moradia e outras normativas aprovadas 
pelo Conselho Deliberativo. Houve aumento dos recursos orçamentários para 
as bolsas sociais, para projetos estratégicos, permitindo conduzir as obras, 
publicar editais de apoio a estudantes em atividades extra-curriculares, Alu-
no-Artista, PPEV, RenovaGrad e Ensino Híbrido e apoiar a realização de 
eventos e cursos em docência para o ensino superior, na Unicamp e institui-
ções parceiras.  

Em 2018, foi criado o Congresso de Bolsas de Apoio à Permanência, com 
foco nos projetos das Bolsas de Apoio Social (BAS), com publicação dos 
resumos, para valorização de sua contribuição acadêmica. Também teve 
início o Projeto Estratégico Egressos da Graduação (Alumni), utilizando a 
plataforma Gradeway, para acompanhar a trajetória acadêmica e estimular 
a formação de redes com os ex-alunos e sua potencial contribuição com a 
universidade, já atingindo 4655 usuários cadastrados. Assim, os resultados 
alcançados estão alinhados aos objetivos do próximo quinquênio, constan-
tes no Planejamento Estratégico Unicamp 2021-2025.
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Síntese de programas, editais e seus resultados – PRG/Unicamp 2017-2021
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Principais resultados dos projetos estratégicos PRG/Unicamp 2017-2021
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Ampliação da diversidade no acesso à Unicamp e seu impacto no perfil dos 
estudantes
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1. Introdução

A Unicamp é uma universidade estadual, pública e gratuita, que ofe-
rece formação no ensino superior de reconhecida qualidade. A Pró-Reito-
ria de Graduação (PRG), criada em 1986, coordena diferentes órgãos que 
dão apoio aos cursos de Graduação e seus estudantes, incluindo programas 
acesso e inclusão, acompanhamento, avaliação e conclusão dos estudos, 
oferecendo suporte aos coordenadores de cursos, secretarias de apoio à 
Graduação, estudantes e corpo docente e ao processo de ensino-aprendiza-
gem. Algumas das ações realizadas pelos seus órgãos alcançam também a 
pós-graduação e a extensão, como poderá ser visto neste relatório. 

Tem sob sua responsabilidade, compartilhada com as unidades de ensi-
no e pesquisa, 65 cursos de Graduação e o curso de Formação denomina-
do Programa de Formação Interdisciplinar Superior (ProFIS). Os cursos de 
graduação oferecidos, na modalidade presencial, nos períodos integral ou 
noturno, são sediados nos campi de Campinas, Limeira e Piracicaba, e es-
tão vinculados às áreas de Artes; Ciências Biológicas e Profissões de Saúde; 
Ciências Humanas; e Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra (https://www.
aeplan.unicamp.br/anuario/2020/filipeta2020_port.pdf). Nos anos de 2020 
e 2021, em função da pandemia de Covid-19, as atividades foram realizadas 
de forma predominantemente remota  (htps://www.prg.unicamp.br/).

Além de uma equipe de apoio central, a PRG inclui um conjunto de órgãos 
que atuam de forma integrada e dinâmica para dar suporte normativo e 
acadêmico para os cursos de graduação, promover a permanência estu-
dantil, buscar a atualização curricular e pedagógica dos cursos e dar apoio 
à infraestrutura de salas de aula de uso comum (no Ciclo Básico e na Enge-
nharia Básica) e da Moradia Estudantil. 

O Quadro 1 apresenta um panorama geral desses órgãos, bem como o 
hiperlink do Relatório de cada Órgão (período abril 2017 a fevereiro 2021). A 
Figura 1 mostra os organogramas de órgãos PRG após a certificação apro-
vada na Câmara de Administração (CAD), em novembro de 2020.

https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/filipeta2020_port.pdf
https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/filipeta2020_port.pdf
about:blank
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Quadro 1. Identificação dos Órgãos PRG. 

Identificação/website/Logotipo Objetivos Histórico Composição Relatório de gestão
abril 2017 a abril 2021 (hiperlink)

 
Comissão Central de Graduação 
(CCG)

Encarregado da orientação, supervi-
são e revisão periódica do ensino de 
graduação.

Criada através do Decreto 
n° 26.797, de 20.02.1987, que 
alterou o Estatuto da Univer-
sidade. A CCG é um órgão 
da Pró-Reitoria de Gradua-
ção e Comissão Permanente 
do Conselho Universitário 
– CONSU (Deliberação CON-
SU-A-048/2020).

Pró-Reitor de Graduação (presi-
dente); Coordenadores de cursos 
de graduação; Representação 
discente na proporção de 1/5 da 
totalidade dos membros perma-
nentes (atualmente somam 10 
discentes); Convidados: Assesso-
res da PRG; Diretor Acadêmico; 
Coordenador de Disciplinas de 
Línguas – CEL; Presidente da 
CPFP; Coordenador Executivo da 
Comvest; Coordenador do Pro-
FIS; Coordenador do EA2; Coor-
denador do SAE; Coordenador 
do PME; Apoio Técnico Adminis-
trativo: 4 Profissionais para As-
suntos Administrativos (1 de nível 
superior e 3 de nível médio)

CCG - Relatório da Comissão  
Central de Graduação

https://drive.google.com/file/d/1V-
T2E346DkkYoU56M3ZMwUcAKd-
3cHq4R7/view?usp=sharing
Relatório da Comissão  Central de 
Graduação
 

Espaço de Apoio ao Ensino e 
Aprendizagem [ea]2

Oferecer assessoria pedagógica aos 
docentes da Unicamp;  promover  e 
oferecer atividades de desenvolvi-
mento profissional para a docência; 
promover e divulgar eventos nas 
áreas de ensino superior, incluindo 
aspectos pedagógicos, estratégias 
educacionais, avaliação do ensino 
e aprendizado, filosofia do ensino, 
projetos político pedagógicos im-
plementar programas de valorização 
da atividade docente; identificar, 
divulgar e assessorar docentes no 
desenvolvimento projetos de inova-
ção no ensino.

Criado em 11 de março 
de 2010 (Resolução GR-
013/2010. Sua coordenação 
se dá por um docente no-
meado pelo Pró-Reitor de 
Graduação. Até 2017, havia 
três assessores docentes 
para Projetos, Avaliação e 
Ensino, mas a certificação do 
órgão ao iniciar a gestão de 
2017-2021, reduziu para um 
assessor de projetos. No final 
de 2020, nova certificação 
incorporou o Grupo Gestor 
de Tecnologias Educacionais 
(GGTE) como setor do [ea]2, 
com seu coordenador e 
coordenador de tecnologias.

O [ea]2 tem dois docentes na 
coordenação e uma equipe 
Técnico Administrativa de nível 
superior (1 Comunicação, 1 As-
suntos Administrativos e 1 Assun-
tos Universitário). Em 2020, foi 
aprovada na CAD a inclusão de 
um pedagogo na equipe, mas as 
restrições da LC 173/2020 impe-
diram a  contratação até o mo-
mento. Professores e servidores 
não-docentes foram convidados 
para contribuir como membros 
de Grupos de Trabalho ou co-
missões; proponentes de cursos, 
oficinas ou palestras.

[ea]2 – Relatório do Espaço de 
Apoio ao Ensino e Aprendizagem

https://drive.google.com/file/d/1Y-
4g1Z66ANBXEtgfp8FxtyFV3ytp-
10vqI/view?usp=sharing
Relatório do Espaço de Apoio ao 
Ensino e Aprendizagem 

https://sites.google.com/unicamp.br/ccg/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/142B6pdja5zbQOBdKhTWjxFegySjjbpXA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VT2E346DkkYoU56M3ZMwUcAKd3cHq4R7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VT2E346DkkYoU56M3ZMwUcAKd3cHq4R7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VT2E346DkkYoU56M3ZMwUcAKd3cHq4R7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VT2E346DkkYoU56M3ZMwUcAKd3cHq4R7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VT2E346DkkYoU56M3ZMwUcAKd3cHq4R7/view?usp=sharing
https://www.ea2.unicamp.br/
https://www.ea2.unicamp.br/
https://drive.google.com/file/d/1Y4g1Z66ANBXEtgfp8FxtyFV3ytp10vqI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4g1Z66ANBXEtgfp8FxtyFV3ytp10vqI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4g1Z66ANBXEtgfp8FxtyFV3ytp10vqI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4g1Z66ANBXEtgfp8FxtyFV3ytp10vqI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4g1Z66ANBXEtgfp8FxtyFV3ytp10vqI/view?usp=sharing
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Identificação/website/Logotipo Objetivos Histórico Composição Relatório de gestão
abril 2017 a abril 2021 (hiperlink)

Grupo Gestor de Tecnologias 
Educacionais (GGTE)
 

Propiciar, apoiar, articular e promo-
ver ações institucionais relacionadas 
ao desenvolvimento de tecnologias 
educacionais e educação a distân-
cia, nos níveis de graduação, pós-
-graduação e extensão da UNICAMP. 
Deve também atuar como interlo-
cutor da UNICAMP junto a outras 
instituições, identificando oportuni-
dades de parcerias que incentivem a 
implantação de cursos a distância e 
contribuam para a definição de polí-
ticas públicas para o setor.

Em 2008 foi criado o Grupo 
Gestor de Educação a Dis-
tância (GGEaD), vinculado 
ao Gabinete do Reitor, e, em 
setembro de 2009, a Reso-
lução GR 34/2009 criava o 
Grupo Gestor de Tecnologias 
Educacionais (GGTE), subor-
dinado às Pró-Reitorias de 
Pós-Graduação e de Gradua-
ção, e retificado pela Resolu-
ção GR 15/2010.

Coordenador docente,
Coordenador associado docente, 
1 Técnico Administrativo, 2 técni-
cos Estúdio / Gravação e Edição 
de Vídeos, 1 Administrador de 
Redes, 3 Analistas de Suporte/ 
Sistemas

GGTE – Relatório do Grupo Gestor 
de Tecnologias Educacionais

https://drive.google.com/fi-
le/d/1zyi9KkS8dIXbhdAJLb9Z-
c3KBUYAa5Wh5/view?usp=sha-
ring
Relatório do Grupo Gestor de 
Tecnologias Educacionais

Serviço de Apoio ao Estudante 
(SAE)
 

Principal órgão de apoio e assistên-
cia estudantil, seus programas vi-
sam garantir que os(as) estudantes 
possam se desenvolver plenamente 
apoiados em uma efetiva política de 
assistência que incorpora auxílios 
referentes à moradia, alimentação, 
transporte e cultura, além de prover 
suporte na área educacional, social, 
jurídica e do mundo de trabalho, em 
estágios. Os programas são direcio-
nados à permanência, atendendo 
estudantes com dificuldades finan-
ceiras, sociais e acadêmicas. O SAE 
também oferece atendimentos indi-
viduais e coletivos, como palestras, 
oficinas e cursos.

Criado em janeiro de 1976 
pela PRG, o SAE nasceu com 
o propósito de desenvolver 
programas de apoio e de as-
sistência aos estudantes que 
encontrassem dificuldades 
de permanência na Univer-
sidade, principalmente em 
função de problemas eco-
nômicos. Com o tempo, as 
noções de apoio e de perma-
nência foram se ampliando. 
A democratização do acesso 
à universidade e a ampliação 
e diversificação das políticas 
de inclusão incentivaram a 
criação de novos programas, 
entendendo o  espaço uni-
versitário como um local não 
só de aprendizagem, mas 
também de desenvolvimento 
integral das pessoas, a partir 
do exercício pleno de suas 
potencialidades intelectuais, 
emocionais, afetivas e so-
ciais.

1 coordenador docente, 1 asses-
sora cultural, 3 Pedagogas, 6 
Profissionais para Assuntos Ad-
ministrativos (1 de nível superior 
e 5 de nível médio), 8 Assistentes 
Sociais; 1 Profissional da Tecnolo-
gia da Informação; 1 Recepcionis-
ta; 2 Psicólogas

SAE - Relatório do Serviço de 
Apoio ao Estudante

https://drive.google.com/file/d/1A-
BlWO233xNU-a-ISCC8Apg5QGiQ-
DzrQd/view?usp=sharing”

Relatório do Serviço de Apoio ao 
Estudante

http://www.ggte.unicamp.br/
https://drive.google.com/file/d/1zyi9KkS8dIXbhdAJLb9Zc3KBUYAa5Wh5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyi9KkS8dIXbhdAJLb9Zc3KBUYAa5Wh5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyi9KkS8dIXbhdAJLb9Zc3KBUYAa5Wh5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyi9KkS8dIXbhdAJLb9Zc3KBUYAa5Wh5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyi9KkS8dIXbhdAJLb9Zc3KBUYAa5Wh5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyi9KkS8dIXbhdAJLb9Zc3KBUYAa5Wh5/view?usp=sharing
https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/
https://drive.google.com/file/d/1ABlWO233xNU-a-ISCC8Apg5QGiQDzrQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ABlWO233xNU-a-ISCC8Apg5QGiQDzrQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ABlWO233xNU-a-ISCC8Apg5QGiQDzrQd/view?usp=sharing”
https://drive.google.com/file/d/1ABlWO233xNU-a-ISCC8Apg5QGiQDzrQd/view?usp=sharing”
https://drive.google.com/file/d/1ABlWO233xNU-a-ISCC8Apg5QGiQDzrQd/view?usp=sharing”
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Identificação/website/Logotipo Objetivos Histórico Composição Relatório de gestão
abril 2017 a abril 2021 (hiperlink)

Programa de Moradia Estudantil 
(PME)
 

A Moradia Estudantil da Unicamp, 
também conhecida como Progra-
ma de Moradia Estudantil (PME) da 
Unicamp, é uma habitação social 
destinada aos estudantes da Uni-
versidade Estadual de Campinas 
que tenham dificuldades em manter 
residência com recursos próprios.

Construída a partir de 
meados dos anos 1980 foi 
inaugurada em 1992. Institu-
cionalizada pela Deliberação 
CONSU-A-024/2001. Teve o 
Conselho Deliberativo orga-
nizado a partir de ago/2002 
e as Regras de Vivência 
aprovadas em dez/2018. 
Desde 2009, foi criado o 
registro e a memória admi-
nistrativa do PME, anterior-
mente os registros adminis-
trativos eram restritos.

1 Coordenadora executiva do-
cente; 3 Profissionais técnicos 
administrativos (nível médio); 1 
Conselho Deliberativo PME (Pre-
sidente - docente, Coordenadora 
Executiva do PME, Representante 
do SAE, Ouvidoria da UNICAMP, 
Prefeitura do Campus, Servidor 
da Moradia Estudantil, Diretoria 
Executiva de Administração,  Re-
presentantes Discentes 5 Titula-
res, 5 suplentes

PME – Relatório do Programa de 
Moradia Estudantil

https://drive.google.com/file/
d/1Eh1uaeVD0cchoQla30geDdgM-
4JjAXIwl/view?usp=sharing

Serviço de Assistência Psicoló-
gica e Psiquiátrica ao Estudante 
(SAPPE)

I - Prestar assistência psicológica 
e/ou psiquiátrica aos estudantes 
regulares de graduação e de pós-
-graduação da UNICAMP, em nível 
preventivo e terapêutico, em uma 
abordagem bio-psico-social; II - Am-
pliar o conhecimento das caracte-
rísticas psicológicas da população 
estudantil; III - Contribuir para o 
desenvolvimento psicológico do alu-
no, visando uma melhor utilização 
de seus recursos, considerando as 
relações existentes entre aspectos 
emocionais, processo educativo e 
capacitação profissional; IV - Forne-
cer subsídios para a integração do 
estudanteno contexto universitário 
e ampliar a discussão a respeito 
das vicissitudes da relação entre 
estudantee Universidade; V - Consti-
tuir-se em campo para o desenvolvi-
mento de pesquisas.

O Sappe foi criado em 1987 
como um órgão vinculado a 
PRG. No ano de 2020, me-
diante nova certificação da 
Pró-reitora de Graduação, o 
Sappe passou a compor o 
conjunto de áreas de atua-
ção do Serviço de Apoio ao 
Estudante (SAE).
 

2 Profissionais para Assuntos 
Administrativos (nível médio) 
técnicos administrativos PAEPE; 
2 médicos psiquiatras, 10 psicólo-
gos (sendo 2 temporários)

SAPPE –  Relatório do Serviço de 
Assistência Psicológica e   Psiquiá-
trica ao Estudante

https://drive.google.com/file/
d/13NtkMoYBw1-2WAvRk9ZqZtjr-
qvUa4AMT/view?usp=sharing 

https://www.prg.unicamp.br/elementor-2954/
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=2707
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=2707
https://drive.google.com/file/d/1Eh1uaeVD0cchoQla30geDdgM4JjAXIwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eh1uaeVD0cchoQla30geDdgM4JjAXIwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eh1uaeVD0cchoQla30geDdgM4JjAXIwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eh1uaeVD0cchoQla30geDdgM4JjAXIwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eh1uaeVD0cchoQla30geDdgM4JjAXIwl/view?usp=sharing
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/sappe-2/
https://drive.google.com/file/d/13NtkMoYBw1-2WAvRk9ZqZtjrqvUa4AMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NtkMoYBw1-2WAvRk9ZqZtjrqvUa4AMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NtkMoYBw1-2WAvRk9ZqZtjrqvUa4AMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NtkMoYBw1-2WAvRk9ZqZtjrqvUa4AMT/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/13NtkMoYBw1-2WAvRk9ZqZtjrqvUa4AMT/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/13NtkMoYBw1-2WAvRk9ZqZtjrqvUa4AMT/view?usp=sharing 
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Identificação/website/Logotipo Objetivos Histórico Composição Relatório de gestão
abril 2017 a abril 2021 (hiperlink)

Centro de Ensino de Línguas 
(CEL)
 

 I- ministrar disciplinas do DLA de 
língua estrangeira e português como 
segunda língua; II- ministrar cursos 
de extensão para a comunidade em 
geral; III - elaborar e aplicar, junta-
mente com o DLA, testes de profi-
ciência em línguas para fins internos 
da Universidade; IV - constituir-se 
em espaço de observação e pesqui-
sa sobre o ensino e a aprendizagem 
de línguas; V - prestar serviços nas 
áreas de língua estrangeira e por-
tuguês como segunda língua à co-
munidade. Com a preocupação em 
promover a formação de cidadãos e 
profissionais críticos e atuantes em 
um mundo pluricultural e plurilíngue, 
o CEL, por meio do ensino de lín-
guas estrangeiras, atende, priorita-
riamente, os estudantes de gradua-
ção da Unicamp.

Em 1976, o Instituto de Es-
tudos da Linguagem (IEL) 
comportava o Departamento 
de Linguística, o Departa-
mento de Teoria Literária e o 
Centro de Linguística Aplica-
da (CLA), junto ao Departa-
mento de Linguística. O CLA 
deu origem ao Departamen-
to de Linguística Aplicada 
(DLA) lotado no IEL e um 
novo projeto deu origem ao 
CEL. A criação do CEL ocor-
reu em dezembro de 1986, 
teve sua proposta submetida 
para aprovação do Conselho 
Estadual de Educação em 
1987 e iniciou  suas ativida-
des em 1988. Assim, é vincu-
lado administrativamente à 
Pró-Reitoria de Graduação 
e academicamente ao De-
partamento de Linguística 
Aplicada (DLA), oferecendo 
disciplinas com a sigla LA – 
Linguística Aplicada.

5 Profissionais para Assuntos 
Administrativos (nível médio) 
técnicos administrativos PAEPE, 
2 Profissionais da Tecnologia, 
Informação e Comunicação (1 
nível médio e 1 nível superior) da 
Informação, 2 Profissionais de 
Arte, Cultura e Comunicação (1 
nível fundamental e 1 nível médio) 
suporte comunicação; 1 Diretor e 
1 Diretor Associado; 1 Coordena-
dor de Graduação; 1 Coordenador 
de Extensão; 3 docentes alemão;; 
1 docente espanhol; 3 docentes 
francês, 1 docente hebraico; 5 do-
centes inglês, 1 docente italiano, 
2 docentes japonês, 2 docentes 
portugues para estrangeiros; 1 
docentes de russo
 

CEL - Relatório do  Centro de 
Estudos de Línguas

https://drive.google.com/file/d/1l-
SZgjo03VzFYAdFGadWQbEzGo-
dn2IvJZ/view?usp=sharing
 

https://www.cel.unicamp.br/
https://drive.google.com/file/d/1lSZgjo03VzFYAdFGadWQbEzGodn2IvJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSZgjo03VzFYAdFGadWQbEzGodn2IvJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSZgjo03VzFYAdFGadWQbEzGodn2IvJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSZgjo03VzFYAdFGadWQbEzGodn2IvJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSZgjo03VzFYAdFGadWQbEzGodn2IvJZ/view?usp=sharing
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Diretoria de Logística e Infraes-
trutura para o Ensino (DLIE)
 

Dar apoio, suporte e condições ne-
cessárias aos professores em salas 
de aula do Ciclo Básico I e II, for-
necendo infraestrutura e logística 
além de manutenção diária em suas 
instalações, inclusive Engenharia 
Básica através recursos da PRG e 
de fundos arrecadados nos diver-
sos eventos realizados em nossas 
dependências através de Órgãos 
internos da Unicamp e também por 
outras entidades externas em geral.

Criada como Diretoria de 
Serviços em 2004, passou a 
Diretoria de Divisão em 2017. 
Gerencia o complexo predial 
que inclui os Ciclos Básico I, 
II e Engenharia Básica, pro-
vendo a manutenção, apoio 
e suporte aos professores e 
salas de aula, incluindo rede 
WIFI e recursos  compu-
tacionais. O conjunto CB-I 
e CB-II de 45 salas de aula 
equipadas com multimídias 
(seis laboratórios de infor-
mática e três salas multiuso) 
e atende estudantes de to-
dos os cursos com discipli-
nas básicas e outros eventos.

6 Profissionais para Assuntos Ad-
ministrativos (1 nível fundamental, 
4 nível médio e 2 nível superior) 
técnicos administrativos; 4 Pro-
fissionais de Apoio Técnico de 
Serviços (3 nível fundamental e 
1 nível médio) apoio de serviços, 
6 Profissionais da Tecnologia, 
Informação e Comunicação, 1 
pedagoga

DLIE – Relatório da Diretoria de 
Logística e Infraestrutura para o 
Ensino

https://drive.google.com/file/d/
17QGiS8-QWzXG0dDaZlWBusYy-
1dYt1ldx/view?usp=sharing

Central de Tradutores Intérpretes 
de Libras (TILS

Propiciar acessibilidade linguística 
para estudantes surdos matricula-
dos nos cursos de graduação e pós-
-graduação. Sua atuação extrapola 
a sala de aula, com participação em 
bancas de qualificação e defesa, 
eventos científicos, palestras, reu-
niões com orientadores e grupos de 
estudos, bem como apoio à comuni-
dade surda externa à universidade, 
nos ambulatórios do HC e Caism, 
bem como em eventos internos e de 
instituições públicas.

A Central TILS foi criada 
pela Portaria PRG 5/2015 
com o objetivo primordial de 
atender estudantes surdos 
regularmente matriculados 
em cursos de graduação e 
pós-graduação. A transmis-
são online de eventos gerou 
uma demanda especial de 
tradução visto que a lei Lei 
Brasileira de Inclusão, n° 
13.146/2015 exige apoio a 
estudantes com necessida-
des especiais, incluindo a tra-
dução de eventos públicos 
presenciais ou online. Na es-
trutura administrativa, consta 
como um setor do DLIE.

3 Profissionais de Arte, Cultura e 
Comunicação, alocados no DLIE

TILS – Relatório da Central de Tra-
dutores Intérpretes de Libras

https://drive.google.com/file/d/
1fGcbjbQ0BZlQAFIcD0gulYQ-
vE58SZ-YO/view?usp=sharing
 
 

https://www.basico.unicamp.br/
https://drive.google.com/file/d/17QGiS8-QWzXG0dDaZlWBusYy1dYt1ldx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17QGiS8-QWzXG0dDaZlWBusYy1dYt1ldx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17QGiS8-QWzXG0dDaZlWBusYy1dYt1ldx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17QGiS8-QWzXG0dDaZlWBusYy1dYt1ldx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17QGiS8-QWzXG0dDaZlWBusYy1dYt1ldx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17QGiS8-QWzXG0dDaZlWBusYy1dYt1ldx/view?usp=sharing
http://www.prg.unicamp.br/tils
https://drive.google.com/file/d/1fGcbjbQ0BZlQAFIcD0gulYQvE58SZ-YO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGcbjbQ0BZlQAFIcD0gulYQvE58SZ-YO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGcbjbQ0BZlQAFIcD0gulYQvE58SZ-YO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGcbjbQ0BZlQAFIcD0gulYQvE58SZ-YO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGcbjbQ0BZlQAFIcD0gulYQvE58SZ-YO/view?usp=sharing
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Comissão Permanente para os 
Vestibulares (COMVEST)
 

Realizar anualmente o processo de 
ingresso na Graduação da Unicamp  
em conformidade com a política 
educacional da Universidade, intro-
duzindo modificações graduais na 
sua forma e conteúdo. Desenvolver 
um processo contínuo de análise 
das formas de ingresso, buscando 
ampliar a integração da Universida-
de com os Ensinos Fundamental e 
Médio e atrair candidatos de todo 
o território nacional. Estabelecer 
relações com outras Universidades, 
instituições de ensino, órgãos go-
vernamentais  e outras entidades, 
com o objetivo de se conseguir um 
constante aperfeiçoamento dos me-
canismos que regulam o ingresso de 
estudantes aos Cursos Superiores.

Criada em 1986 (Portaria 
GR 060/86, a Comvest 
tem como foco o processo 
de seleção de candidatos 
para acesso à universidade, 
incluindo análise e aprimo-
ramento para buscar maior 
inclusão, desde 2004, com 
a criação do PAAIS. O com-
promisso de ter entre os 
estudantes da Unicamp a 
representatividade do perfil 
da sociedade foi cumprido a 
partir das diretrizes definidas 
pelo Conselho Universitário e 
pela Administração Central. 
As mudanças nas formas 
de ingresso, discutidas em 
2017, e implementadas para 
a seleção de estudantes para 
2019  incluíram  o Vestibular 
Unicamp com cotas, PAAIS, 
Vestibular Indígena, Edital 
Vagas Olímpicas, Edital 
ENEM, além do ProFIS.

1 Profissional para Assuntos 
Administrativos (nível médio), 
1 Profissional para Assuntos 
Universitários (nível superior) e 
1 Profissional da Tecnologia, In-
formação e Comunicação (nível 
superior)  técnicos administrati-
vos 1 profissional de tecnologia 
da informação, 23 funcionários 
convênio Funcamp

COMVEST – Relatório da Comis-
são Permanente do Vestibular

https://drive.google.
com/file/d/13wgMnfO-
7vuRh_2PYsXa9xKrgdmuKzYqH/
view?usp=sharing

https://www.comvest.unicamp.br/
https://drive.google.com/file/d/13wgMnfO7vuRh_2PYsXa9xKrgdmuKzYqH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wgMnfO7vuRh_2PYsXa9xKrgdmuKzYqH/view?usp=sharing
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Programa de Formação Interdis-
ciplinar Superior (ProFIS)
 

O objetivo do ProFIS é possibilitar 
uma formação geral, multidisciplinar, 
que proporcione uma base ampla 
para as principais áreas do conheci-
mento. O caráter multidisciplinar e a 
convivência acadêmica contribuirão 
para a formação de cidadãos com 
visão  crítica e engajados em ações 
que se destinem à construção de 
uma sociedade mais democrática 
e justa. O Programa busca inserir o 
estudanteem atividades de cultura 
geral, focadas nas questões sociais, 
humanas e éticas, preparando-o 
para a Graduação. 

A primeira turma do ProFIS 
foi iniciada em 2011, contabi-
lizando 10 turmas ingressan-
tes. São selecionados, para 
participarem do programa, 
estudantes que tenham o 
melhor desempenho no 
Enem, provenientes de es-
colas públicas de ensino 
médio em Campinas. Pelo 
seu desempenho no Profi, os 
estudantes posteriormente 
podem ingressar em cursos 
de Graduação da Unicamp 
de sua escolha, com vagas 
reservadas. Em 2013, rece-
beu o Prêmio de Educação 
da Fundação Péter Murányi.

2 Profissionais técnicos adminis-
trativos (1 nível médio e 1 nível 
superior) ; 1 coordenadora de 
curso

ProFIS – Relatório do Programa 
de Formação Interdisciplinar  Su-
perior

https://drive.google.com/file/
d/1wqv2G_rrG2W0Ti0ec-rrUjU-
-5AfDXTc4/view?usp=sharing

Comissão Permanente de Forma-
ção de Professores (CPFP)
 

Proporciona discussões sobre está-
gios, articulando as especificidades 
das licenciaturas e das demandas 
escolares aos projetos político-pe-
dagógicos (PPP) dos cursos, apro-
xima supervisores de estágio para 
troca de experiências e definição de 
uma política de estágios, garante a 
qualidade do estágio na educação 
básica da rede pública de ensino, 
dentre outras. 

Esta Comissão Permanente 
da CCG é responsável pelas 
discussões sobre política e 
aspectos acadêmicos dos 
cursos de Formação de 
Professores na Universida-
de, que envolvem inúmeras 
unidades. É coordenada  por 
um docente indicado pela 
Faculdade de Educação. Or-
ganizou o Fórum dos Cursos 
de Formação de Professores 
das Universidades Públicas 
Paulistas. Foi agraciada com 
120 bolsas de Pibid e 120 
bolsas de residência pedagó-
gica em 2019.

Composta por 1 Coordenador 
docente, 1 vice-coordenador do-
cente, 1 Profissional para Assun-
tos Administrativos (nível médio) 
técnico administrativo (via CCG), 
e todos os coordenadores de 
licenciaturas, incluindo curso de 
pedagogia.

CPFP - Relatório da Comissão 
Permanente de Formação de Pro-
fessores

https://drive.google.com/file/d/1o-
gPihZ23vV02wSs-vr7fXOopkMj-H-
ge2/view?usp=sharing

https://www.prg.unicamp.br/profis/
https://drive.google.com/file/d/1wqv2G_rrG2W0Ti0ec-rrUjU-5AfDXTc4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqv2G_rrG2W0Ti0ec-rrUjU-5AfDXTc4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqv2G_rrG2W0Ti0ec-rrUjU-5AfDXTc4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqv2G_rrG2W0Ti0ec-rrUjU-5AfDXTc4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqv2G_rrG2W0Ti0ec-rrUjU-5AfDXTc4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqv2G_rrG2W0Ti0ec-rrUjU-5AfDXTc4/view?usp=sharing
https://sites.google.com/unicamp.br/ccg/cpfp?authuser=0
https://drive.google.com/file/d/1ogPihZ23vV02wSs-vr7fXOopkMj-Hge2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogPihZ23vV02wSs-vr7fXOopkMj-Hge2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogPihZ23vV02wSs-vr7fXOopkMj-Hge2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogPihZ23vV02wSs-vr7fXOopkMj-Hge2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogPihZ23vV02wSs-vr7fXOopkMj-Hge2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogPihZ23vV02wSs-vr7fXOopkMj-Hge2/view?usp=sharing
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(A)

(B)

Figura 1. Organograma PRG (certificação de novembro 2020). (A) PRG - gabinete; (B) SAE; 
(C) DLIE e (D) COMVEST.
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(C)

(D)

Figura 1 (continuação). Organograma PRG (certificação de novembro 2020). (A) PRG - 
gabinete; (B) SAE; (C) DLIE e (D) COMVEST.
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2. Planejamento e Projetos Estratégicos

Em maio e junho de 2017, mediante seminários internos de planejamento 
colaborativo com as equipes, desenhou-se um mapa conceitual das ações 
da PRG e seus órgãos, a partir do qual se traçaram objetivos integrados 
para o quadriênio 2017-2021. As áreas reconhecidas como foco central de 
atuação estão sistematizadas na Figura 2.

Figura 2. Mapa de áreas de atuação PRG - resultado de reunião planejamento (maio 
2017). 
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Além disso, um levantamento de expectativas e prioridades realizado jun-
to aos coordenadores de cursos, sintetizado na Figura 3, contribuiu para 
orientar os projetos estratégicos e programas que foram desenvolvidos pelos 
seus órgãos.

Figura 3. Mapa de prioridades PRG segundo coordenação dos cursos (levantamento 2017).

As ações propostas deveriam se alinhar com os objetivos pertinentes, re-
gistrados no  Planejamento Estratégico da Unicamp 2016-2020:

• Aprimorar o acesso, permanência e desenvolvimento acadêmico, pro-
fissional e pessoal como mecanismo de promoção de igualdade e di-
versidade;

• Aprimorar os métodos educacionais para torná-lo flexível, contemporâ-
neo e de aprendizagem centrada no estudante;

• Otimizar a infraestrutura, os serviços e o uso dos espaços dos campi 
para a garantia de um ambiente saudável, verde, seguro e acessível.

https://www.geplanes.cgu.unicamp.br/geplanes/
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Em reunião de equipe realizada em junho de 2017, foram definidos os 
Projetos Estratégicos com base neste arcabouço. Estes projetos intensifica-
ram as ações colaborativas entre os órgãos PRG, com outras Pró-Reitorias 
e serviços, alinhados com a visão estratégica da Unicamp e com as ações 
da Coordenação Geral da Universidade (CGU). Promoveram maior suporte 
às coordenações e secretarias de Graduação, docentes e estudantes e im-
pactaram positivamente o ensino, a inclusão, a permanência e promoveram 
contato com egressos. 

De um total de 74 projetos estratégicos da Unicamp, nove deles estiveram 
sob responsabilidade da PRG, que também participou de dois outros pro-
jetos junto à CGU. Os projetos estratégicos 2017-2020 da PRG, suas fases e 
produtos podem ser acessados em Planejamento Estratégico da Unicamp. 
No Quadro 2 se pode ver uma síntese destes projetos propostos pela PRG 
ou em que participou.

https://www.geplanes.cgu.unicamp.br/geplanes/
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Quadro 2. Identificação, caracterização e etapas dos Projetos Estratégicos PRG 2017-2021.

Nome/ Logotipo Objetivos Líder do projeto  e 
membros

Atividades e Entregas Percentual 
Entrega 
das  Ativi-
dades

Acesso e Diversidade - 
Ingresso e Diversidade

Implantação da nova política 
de acesso para promover a 
inclusão, diversidade étni-
co-racial, social e regional, 
com alteração das formas 
de admissão (cotas étnico-
-sociais, Enem, vestibular 
indígena, vagas olímpicas, 
novo PAAIS, ProFIS).

Líder: 
José Alves de Freitas 
Neto (coordenador da 
Comvest)

Membros:
Débora Tavares de Godoi 
Barreiros
Eliana Martorano Amaral
Emerson José Ferri
Ingrid Ribeiro Leite
Ivania do Carmo Silva
Rafael Pimentel Maia

1. Vestibular Unicamp    
Preparação e aprovação do Edital - Cotas e PAAIS, isenção da Taxa de 
Inscrição, Divulgação, acompanhamento de todas as fases (preparação do 
Vestibular, Inscrições, Provas de Habilidades Específicas, provas 1a. fase, 
correções, provas 2a. Fase, correções, divulgação dos resultados, Listas de 
Classificação nas várias chamadas;
2. Edital ENEM 
Preparação e aprovação (Câmara Deliberativa, CCG, PG); Desenvolvimento 
do Sistema de Informação, inscrição com a nota do ENEM; Classificação 
dos candidatos pela Notas obtidas com o INEP
3. Vestibular Indígena          
Preparação e aprovação do Edital (Câmara Deliberativa, CCG, CEPE); Divul-
gação do Edital. Preparação Acadêmica, Preparação Logística;  Desenvol-
vimento do Sistema de Informação; aplicação, correção, Lista de Classifica-
ção.
4. Edital Olímpico            
Preparação e aprovação do Edital (Câmara Deliberativa, CCG, CEPE); Divul-
gação. Preparação Acadêmica, Preparação Logística;  Desenvolvimento do 
Sistema de Informação; Validação dos documentos dos candidato, Divulga-
ção e inscrições; Classificação dos Candidatos e Divulgação dos resultados
5. Análise de Dados dos Vestibulares
reparação de Relatórios e  Anuário Estatístico

100%
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Renovagrad Tem como objetivo estimular 
a atualização dos cursos de 
graduação, oferecer apoio 
às coordenações de gradua-
ção em atividades ligadas 
à criação, proposição de 
reestruturações curriculares, 
implantação e acompanha-
mento de seus projetos pe-
dagógicos de curso (PPC), 
discussão sobre Diretrizes 
Nacionais Curriculares, auxí-
lio na implantação do NDE 
e apoio às atividades do 
PAA nas unidades. Ainda, 
promover eventos voltados 
à discussão sobre projeto 
pedagógico de curso e 
sobre currículo. Seu esco-
po central é a melhoria do 
ensino de Graduação na 
Universidade mediante a 
renovação curricular, com 
base em dimensões coleti-
vamente definidas, a saber: 
excelência acadêmica ba-
seada nas melhores práticas 
e em problemas da comuni-
dade, metodologia centrada 
no estudante, formação 
humanística e compromisso 
social, interdisciplinarida-
de/ interprofissionalidade, 
e flexibilidade na trajetória 
acadêmica. Diante de no-
vas Diretrizes Curriculares 
Nacionais, houve a implan-
tação de dois subprojetos: 
Renovagrad Engenharias e 
Renovagrad Curricularização 
da Extensão. (Detalhamento 
no item 4.4)

Líder: Soely Aparecida 
Jorge Polydoro (coorde-
nadora do [ea]2)

Membros:
André de Oliveira Garcia
Carlos Roberto Carducci
Diego Nathan P. de Alen-
car
Edvaldo Sabadini
Eliana Martorano Amaral
Emerson José Ferri
Georgia Carolina C.Mar-
tins
Ivania do Carmo Silva
Marco Antonio G.de Car-
valho

1. Divulgação do [[ea]2] e programas de apoio às Unidades Acadêmicas 
2. Coletar PPC e criar banco de dados com documentos de todos os cursos       
3. Estudo dos PPCs por análise textual
3. Proposição de Fóruns de Debates, Palestras e Encontros sobre o projeto 
e temas pertinente
4. - Organização de ambiente virtual no Moodle para comunicação, com-
partilhamento e repositório de documentos normativos nacionais, estaduais 
e da Unicamp; DCNs; PPC; Análises Estatísticas; artigos; Fórum.         
5. Atualização de participantes Moodle       6. Aquisição de livros e organi-
zação de um banco de artigos sobre o tema
7. Incentivo e apoio à criação do NDE.  
8. Atividades de assessoria aos cursos mediante reuniões com coordenado-
res, NDE, participação em reuniões de comissões de graduação nas Unida-
des e comissão central de graduação.
9. Debates sobre Curricularização da Extensão
10. Criação da Comissão mista PRG-PROEC para proposição de diretrizes 
gerais sobre as atividades acadêmicas de extensão nos cursos de gradua-
ção da Unicamp.
11. Conferências e Debates sobre as Novas DCNs dos cursos de Engenharia
12. Criação do GT Renovagrad Engenharias (Portaria PRG 01/2021)
13. Produção de Estudo preliminar sobre as Engenharias da Unicamp
14. Chamada Renovagrad 2020 para Projetos de Renovação Curricular (ver 
item Editais)
15. Produção do documento de orientação: Elementos importantes de um 
PPC
16. Curso sobre Elaboração de PPC voltado aos coordenadores, membros 
do NDE, de comissões de graduação e equipes de apoio PRG.
17. Mapeamento sobre a renovação dos PPCs 
18. Mapeamento dos NDEs.

100%
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GestaGrad Projeto de desenvolvimento 
de indicadores e forneci-
mento de relatórios para 
subsidiar as discussões de 
renovação curricular, harmo-
nizados com os indicadores 
dos órgãos reguladores fe-
derais e estaduais, definidos 
e requisitos para a implan-
tação de banco de informa-
ções padronizadas que per-
mita comparações, análise 
da evolução dos estudantes 
e cursos e que subsidia dis-
cussões sobre as políticas 
acadêmicas. Aprimoramento 
e qualificação da gestão do 
fluxo acadêmico, incluindo 
previsibilidade de fluxo aca-
dêmico e tomada de ações.

Líder: Edvaldo Sabadini 
(assessor PRG)

Membros:
Adauto Bezerra Delgado 
Filho
Carlos Roberto Carducci
Eliana Martorano Amaral
Emerson José Ferri
Ivania do Carmo Silva
Mara Patrícia T.C. Mikahil
Paulo Eduardo Fávero

1. Gerar relatórios para avaliar taxa de retenção das disciplinas de gradua-
ção
2. Coletar dados de desempenho dos estudantes
3. Criar indicador de fluxo acadêmico segundo metodologia Inep - Piloto 
FOP
4. Validação do Piloto 
5. Estudo dos indicadores INEP todos cursos
6. Proposta dos indicadores institucionais para o fluxo acadêmico
7. Apresentação da proposta na CCG
6. Implementação para todos os cursos            
7. Implementação dos indicadores - BI
8. Definição dos requisitos de adequação para o sistema SIGA 
9. Alinhamento dos indicadores com os outros sistemas que publicam 
Anuário, AI e S-Integra
10. Automação da geração dos Indicadores
11. Acompanhamento dos resultado na gestão 
12. Relatório estatístico de indicadores de interesse da PRG

100%
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Permanência - Revisão 
das políticas de bolsas 
e benefícios de perma-
nência

Projeto de revisão do pro-
cesso de gestão da política 
de bolsas, qualificação dos 
benefícios de apoio à per-
manência estudantil e dos 
sistemas de informação para 
controle de fluxo e geração 
de dados sobre concessão 
de bolsas e benefícios.

Líder: Helena Altmann 
(coordenadora do SAE)

Membros:
Adriane Martins S. Pe-
lissoni
Alexandre Fagiani de 
Oliveira
Bruna Mara da Silva 
Wargas
Carlos Roberto Carducci
Cibele Papa Palmeira
Daniel Cantinelli Sevilla-
no
Eliana Martorano Amaral
Emerson José Ferri
Guto Bagnaro G. Pinto
Ivania do Carmo Silva
Mara Patrícia T. C. Mikahil
Marco Antonio Garofolo
Marcos Aparecido Lopes
Maria Cláudia A. Guima-
rães
Maria José Martins
Renato Robert Proto 
Tartarotti
Rose Carla Lana

1. Diagnóstico e levantamento das normas das bolsas de auxílio e benefícios
2. Análise estatística do perfil dos estudantes atendidos pelos órgãos SA-
PPE/SAE/PME
3. Implementação do benefício de isenção de taxa de alimentação (BITA)
4. Qualificação dos projetos de bolsas-auxílio 
4.1. Realização de eventos para divulgação dos projetos BAS
5. Revisão dos indicadores sociais e econômicos
6. Revisão dos critérios acadêmicos
7. Reformulação das normas que regem a concessão de bolsas e benefícios*
8. Aprovação nas instâncias responsáveis
9. Melhoria no fluxo de processo seletivo 
10. Implementação da nova regra para concessão de bolsas e benefícios
11. Implementação de política de acolhimento a estudantes indígenas
12. Capacitação da equipe SAE/PME para novas demandas de permanência
13. GT bolsas de esporte universitário.
*, relatório entregue em março 2021

100%

Sucesso e bem-estar 
- Estar bem na univer-
sidade

Projeto que visa implemen-
tar ações de promoção de 
bem-estar, prevenção das 
dificuldades no enfrenta-
mento das demandas da 
vida universitária e identi-
ficação precoce e manejo 
inicial em situações de so-
frimento psíquico dos estu-
dantes, com papel relevante 
ao apoio e criação de canal 
de comunicação eficaz do 
corpo docente, discente, 
secretarias e coordenações 
com profissionais e serviços 
de saúde mental na Uni-
camp.

Líder: Tânia M.V.F. Mello 
(coordenadora do SA-
PPE)

Membros:
Adriane M. Soares Pe-
lissoni
Carlos Roberto Carducci
Dora Maria Grassi Kas-
sisse
Eliana Martorano Amaral
Emerson José Ferri
Guto Bagnaro G. Pinto
Helena Altmann 
Ivania do Carmo Silva
Maria Cláudia A. Guima-
rães

1. Levantamento de demandas por áreas junto aos docentes
2. Levantamento de dados e elaboração de diagnóstico com as queixas 
mais frequentes dos estudantes da Graduação (1a. triagem) - anos de 2016 
e 2017
3. Visita à outras instituições
5. Planejamento do curso e adaptação da realidade UNICAMP
6. Piloto para uma Unidade de Ensino
7. Revisão do programa
8. Calendário execução 2020 
9. Identificação de multiplicadores (docentes, pesquisadores, servidores)
10. Acompanhamento e aprimoramento
11. Estruturação do processo para incorporação do Projeto SAE/SAPPE

100%
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AssessoraGrad Apoiar as secretarias de 
Graduação, maior agilidade 
nos procedimentos adminis-
trativos e melhor acolhimen-
to a docentes, estudantes 
e coordenação dos cursos 
de Graduação, promovendo 
qualificação dos recursos 
humanos e otimização dos 
processos.

Líder: Edna Luzia Cazulo 
Varollo (Assist. Técnica 
CCG)
Membros:
Ana Paula Morasco Mis-
sio
Antonio Luzia da Silva
Carlos Roberto Carducci
Daniel Cantinelli Sevilla-
no
Daniela Gatti
Edvaldo Sabadini
Eliana Martorano Amaral
Emerson José Ferri
Fabrício França do Prado
Ivania do Carmo Silva
José Adailton de Oliveira
Mara Patrícia T. C. Mikahil
Maria Izabel V. de Toledo
Thaís Ap. B. de Araújo

1. Divulgação do projeto em três níveis: Direção, Coordenação e Secretaria
1.1 Esclarecimento e divulgação do projeto
2. Diagnóstico das necessidades e atividades em andamento
2.1 estruturação do questionário
2.2 Aplicação nas unidades
2.3 Análise dos resultados
2.4 Visita nas unidades críticas
3. Alinhamento de ações paralelas e/ou complementares com órgãos exter-
nos à PRG
4. Busca de parceiros
5. Formatação de conteúdos e fluxos
6. Produção e aplicação de materiais

100%

ComuniGrad O projeto tem como finali-
dade a construção de uma 
estratégia de comunicação 
para compartilhar conteúdos 
de interesse para o ensino 
de graduação. Busca a divul-
gação dos programas, infor-
mações e ações da PRG; de 
estratégias e inovações rela-
cionadas ao ensino de gra-
duação, eventos pertinentes. 
Visa o fortalecimento da 
PRG como referência para 
atualização em assuntos de 
Graduação; melhor comuni-
cação com usuários internos 
e externos, com atualização 
das redes sociais (site, Insta-
gram, Facebook )          

Líder: Daniela Gatti (As-
sessora PRG)

Membros:                                                          
Marcela Santander  
Ricardo Adorno 
Magda Amorim
Ivania do Carmo Silva                                               
Andre Garcia
Nilvana Gomes F. Carmo 
Giovana Lima - Estagiá-
ria

Entrega 1.criação e manutenção Site da PRG

Entrega 2. criação anual e manutenção Site da Calourada

Entrega 3. criação e manutenção  Redes sociais PRG e Calourada - insta-
gram e facebook

Entrega 4. vídeos de divulgação calourada

Entrega 5. vídeos informativos (Enade, Programa Mentoria e calourada)

Entrega 6. produção de flyers informativos

100%
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Egressos/ Alumni

Parcerias com Egressos 
da Graduação - PEG

O projeto busca estabelecer 
parceria com egressos para 
fins de avaliação da expe-
riência de formação, com 
oferecimento de devolutivas 
e análise de trajetória profis-
sional para reorientar reno-
vações curriculares, além de 
criar vínculo para criação de 
um portal de relacionamento 
entre ex-estudantes e deles 
com a instituição, permitin-
do sua contribuição volun-
tária à formação de outros 
estudantes e manutenção de 
laços de colegialidade. 

Líder: Dora M. G. Kassis-
se (Assessora do Gabi-
nete Reitor)
Membros:
Ana Maria A.Carneiro da 
Silva
Carlos Carducci (PRG)
Daniela Gatti (PRG)
Denis Clayton Alves Ra-
mos
Dora maria Grassi Kas-
sisse
Edmilson Bellini Chiave-
gatto
Eliana Martorano Amaral
Emerson José Ferri
Fernando Moreno Men-
donça
Ivania do Carmo Silva
Nilvana Gomes F. Carmo
Mara Patrícia T. C. Mikahil
Sandro Rigo
Silvio de Souza

1. Análise Plataformas
2. Treinamentos Plataforma Alumni
3. Definir Plataforma
4. Resgate e Avaliação do Sistema Alumni (2011)
5. Estabelecer as iniciativas institucionais de ex-estudantes 
6. Buscar requisitos legais para captação de recursos e aplicação de recur-
sos (Endowment)
7. Contratar plataforma
8. Disponibilizar plataforma
9. Mapear e descrever processos de trabalho da implantação e manutenção 
da plataforma

100%

Ensino Híbrido Programa que visa fomentar 
o uso de novas tecnologias 
de áudio e vídeo para auxi-
liar no processo de ensino-
-aprendizagem em discipli-
nas presenciais; destina-se 
à produção e gravação de 
podcasts e de vídeo-aulas 
de disciplinas de graduação 
com o apoio do GGTE (estú-
dio ou externa).

Líder: Marco Antonio G. 
de Carvalho (Coordena-
dor GGTE)

Membros:
Bruno Sanches Masiero
Carlos Roberto Carducci
Daniela Gatti
Edson Zanini
Eliana Martorano Amaral
Emerson José Ferri
Ivania do Carmo Silva
Marco Antonio G. de 
Carvalho
Patrícia Lopes E. Au-
gusto
Silviane Duarte Rodri-
gues
Soely Ap. Jorge Poly-
doro
Valdir Paixão Rodrigues 
Jr 

1. Curso Introdução à produção de vídeo-aula (ciclo 2019)
2. Preparação e lançamento de edital (ciclo 2019)
3. Produção de vídeo-aula (ciclo 2019)
4. Organização de um canal youtube
5. Curso Introdução à produção de vídeo-aula (ciclo 2020)
6. Preparação e lançamento de edital (ciclo 2020)
7. Produção de video-aula (ciclo 2020)
8. Incluisão do Edital como parte do orçamento da PRG

63%
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Revitalização dos labo-
ratórios e de Implan-
tação de novas estra-
tégias de Ensino de 
Graduação - CGU-PRG*

Este edital tem como objeto 
apoiar Projetos de Renova-
ção da graduação com foco 
na revitalização de Labora-
tórios de Ensino e implan-
tação de novas estratégias 
de Ensino, com aporte de 
R$ 2.000.000,00 para 2019. 
Tem como escopo apoiar as 
propostas: - Tipo 1: Projetos 
de Revitalização (aquisição 
de equipamentos, instru-
mentos e insumos ou simi-
lares). O teto de cada pro-
posta é de R$ 500.000,00; 
- Tipo 2: Projetos que con-
templem atualização me-
todológica ou preparação 
de materiais didáticos para 
atividades de ensino. O teto 
de cada proposta é de R$ 
30.000,00.

Lider: Prof. Dra. Milena P. 
Serafim (Assessora CGU)

Comissão (Portaria CGU 
01/2019):

Mara Patrícia .T.C. Mikahil 
– PRG
Representantes -COPEI
Orival Andries Junior
Maria Helena B M. Lopes 
Sérgio Luiz M. Salles 
Filho
Paulo Ruffino 
Anderson de Rezende 
Rocha 
Renato Falcão Dantas 
André Martins Biancarelli 
Gracia Maria Navarro

As propostas foram analisadas pela Comissão avaliadora designada pela 
Portaria CGU 01/2019, considerando seu alinhamento e os objetivos de mé-
dio e longo prazo de requalificação do ensino, resultando em: 
a) redução no índice médio de reprovação nas disciplinas ministradas pela 
unidade, incluindo as disciplinas de serviço para outros cursos, em 20% ao 
ano, dentro nos 3 anos subsequentes à implementação do projeto; 
b) redução do tempo de integralização em 10% ao ano, nos 3 anos subse-
quentes à implementação do projeto; 
c) Redução da evasão do curso da unidade em 10% ao ano, nos 3 anos sub-
sequentes à implementação do projeto.

88%

Métricas FAPESP
CGU_PRDU_PRG*

O projeto tem como obje-
tivo a proposição de indi-
cadores e a viabilização do 
processo de coleta, estru-
turação, disponibilização 
e acompanhamento dos 
mesmos a fim de evidenciar 
os diferentes impactos da 
Universidade decorrentes 
de suas atividades fim e das 
áreas de atuação inseridas 
nos três eixos.
Fez parte das ações a par-
ticipação de membros da 
CGU, PRDU e PRG no curso 
de 2020 (https://metricas.
usp.br/#), cujo produto foi o 
trabalho intitulado:  Impac-
tos Sociais das Instituições 
de Ensino Superior

Líder: Silviane Duarte 
Rodrigues (CGU)

Membros:
Profa Dra Melissa Gurgel 
Adeodato Vieira (FEQ)
Profa Dra Mara Patrícia 
T.C. Mikahil (FEF, Asses-
sora PRG)
Daniel C.i Sevillano 
(PRG)
Gislaine Ap. F. Carvasan 
(PRG)
Alexandre H.de Melo 
(CGU)
Luciane Politi Lotti 
(PRDU)
Myrian Cristina F. Loren-
zetti (PRDU)
Rosangela Maria C. Leves 
(PRDU)

Disponibilizar informações para sociedade sobre as atividades fim da Uni-
versidade (em andamento).
1. Indicadores de Desempenho em Pesquisa (01/01/2020-30/06/2021)
2. Indicadores de Impacto Econômico(16/10/2020-31/12/2020)
3. Indicadores egressos-Alumni (01/01/2021-01/06/2021)
3. Indicadores Acadêmicos e Socias (01/01/2021-01/06/2021)
5. Indicadores de Extensão e Cultura (01/07/2021-30/12/2021)
6. Proposição de novos indicadores  (01/07/2021-30/12/2021)
7. Indicadores de Sustentabilidade (01/01/2022-30/06/2022)

14% (finaliza 
em 2022)

*Projetos estratégicos desenvolvidos com participação da PRG.

https://metricas.usp.br/
https://metricas.usp.br/
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3. Atribuições da equipe do gabinete da PRG 

Além da coordenação dos projetos estratégicos que marcaram a gestão 
PRG 2017-2021, outras ações relevantes desenvolvidas pela equipe central da 
PRG, sob responsabilidade das equipes técnicas, juntamente com os asses-
sores docentes e da pró-reitora, devem ser destacadas.

3.1. Administração 

3.1.1. Assistência Técnica 

Responsável atual: Daniel Cantinelli Sevillano (Paepe nível superior)

No período coberto por este relatório, apoiou a Pró-Reitora e seus Asses-
sores na coordenação das atividades diretamente vinculadas ao Gabine-
te da Pró-Reitoria, auxiliando na implementação dos projetos e apoio aos 
vários órgãos ligados à PRG, incluindo gestão de pessoas. Destacam-se as 
seguintes ações específicas:

– Solicitação de novas vagas de servidores técnico-administrativos para 
recompor as equipes dos diversos órgãos da PRG, de acordo com a dispo-
nibilidade financeira e autorização das instâncias competentes e solicitação 
de contratações para reposição de demissões e falecimentos. Em 2018 e 
2019, haviam sido contratados e assumiram: 

• para o SAE, administrativo, nível médio, a partir de 12/02/2020;
• para o SAPPE, administrativo, nível médio, a partir de 04/03/2020.
• para a CCG, administrativo, nível médio, a partir de 12/02/2020;
• para o PME, administrativo, nível médio, a partir de 15/01/2020;
• Novas contratações interrompidas em função de restrições impostas 

pela Lei Complementar 173/2020, a serem retomadas após 31 de de-
zembro de 2021.

• um pedagogo para [ea]2;
• um administrativo, nível médio, para o SAE. 
• Acompanhamento diário de casos em análise por outros órgãos como 

Ouvidoria, Procuradoria Geral, e respostas ao email pgr@reitoria.uni-
camp.br, aberto ao público e corona.prg@reitoria.unicamp.br/coro-
nag@unicamp.br, específico para 2020 e 2021. 

• Organização e encaminhamento de aproximadamente 40 processos 
retidos na PRG na gestão anterior, com envio para providências ou para 
arquivamento pelo SIARQ.

• Apoio e acompanhamento institucional das ações relativas ao Censo da 
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Educação Superior; acompanhamento dos membros das equipes e seu 
cadastramento, centralização das informações juntamente com DAC e 
assessoria PRG.

• Solicitação e acompanhamento de desenvolvimento de sistemas cor-
porativos juntamente com a CGU:  Edital de Apoio a Eventos Discentes; 
Edital do Programa Professor Especialista Visitante na Graduação.

• Apoio e acompanhamento administrativo das ações relativas à confec-
ção do Relatório de Avaliação Institucional Unicamp 2014-2018 Ensino 
de Graduação.

• Auxílio à Comissão de Avaliação do processo de Progressão da Carreira 
PAEPE, fornecendo os dados solicitados, em 2019.

• Apoio à reorganização administrativa dos órgãos da PRG com certifica-
ção publicada em novembro de 2020 (Deliberação CAD-416, de 03 de 
novembro de 2020), após negociações com a Pró-Reitoria de Desenvol-
vimento Universitário (PRDU), com base na proposta de 2017, analisada 
em 2018 e reanalisada em 2020 (Figura 1).

• Estruturação do programa Santander de Mérito com Inclusão Social, 
para seleção de 13 estudantes em 2019, 13 estudantes em 2020, 13 es-
tudantes em 2021 e 13 estudantes em 2022, com o pagamento de bolsa 
aos que ingressaram por meio das cotas étnico-raciais e ENEM. O pro-
grama terá aporte anual de 125 mil reais por 4 anos. Novos estudantes 
serão selecionados em 2021 e 2022.

• Estruturação do programa Santander de Formação em Empreende-
dorismo para estudantes de graduação que tenham ingressado na 
Unicamp por programas de ação afirmativa PAAIS, Profis, Cotas étni-
coraciais ou Indígenas, com a seleção de 54 estudantes em 2021 e 17 
estudantes em 2022, com aporte anual de 750 mil reais em 2021 e 250 
mil reais em 2022. Lançado em março/2021.

3.1.2. Secretaria

Responsável: Ana Paula Missio (PAEPE, nível médio)

No período, as principais atividades desenvolvidas na Secretaria da PRG 
foram:

• Assessoria à Pró-reitora e equipe nas demandas diárias como adminis-
tração de agendas; confecção, despachos e encaminhamento de docu-
mentos; orientações a estudantes, professores e público em geral; controle 
de correspondências internas e externas, impressas e eletrônicas; geren-
ciamento do SIGAD; orientação ao patrulheiro; criação e manutenção de 
bancos de dados utilizados pelas equipes (planilhas CEE, Coordenadores, 
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e-mails, calendário PET processo, planilhas PAD, outros);
• Organização de reuniões/eventos e viagens: reservar e preparar  sa-

las, enviar convites e/ou convocações, confirmar presenças, providen-
ciar material, dar suporte ao evento, encaminhar diárias, hospedagem, 
passagens e documentação legal (passaporte, vistos) para Pró-reitora, 
Assessores e convidados, elaborar prestações de contas, fazer relató-
rios das viagens; atender necessidades de transporte da Pró-reitora e 
solicitar agendamento de veículos no sistema DGA para funcionários 
PRG e Órgãos;

• Agendamento de visitas da Pró-Reitora às Congregações para discutir 
relatórios de indicadores da Graduação, por curso;

• Operação do sistema VETORH com agendamento de férias, faltas abo-
nadas, licenças e demais assuntos relacionados ao RH dos funcionários 
da PRG e Órgãos;

• Validação dos Recadastramentos Anuais obrigatórios dos funcionários 
da PRG e Órgãos no site do Governo do Estado de São Paulo;

• Solicitação de material e acompanhamento de sua disponibilização 
pelo Sistema de Almoxarifado da DGA;

• Resposta às demandas regulatórias dos cursos advindas do Conselho 
Estadual de Educação – CEE: acompanhamento das legislações, ma-
nutenção de planilha  com dados e documentos atualizada; controle 
dos períodos de solicitação de Reconhecimento e Renovação de Reco-
nhecimento (Tabela 2), orientação e recebimento da documentação 
necessária para encaminhamento do pedido de recredenciamento dos 
cursos, controle das visitas e pagamento dos especialistas do CEE, via 
Unidades, acompanhamento do processo de adequação dos Cursos de 
Licenciatura à Deliberação CEE 154/2017. O recredenciamento institu-
cional (em 2023) fica sob responsabilidade da Reitoria. 

•  Participação no Projeto Estratégico AssessoraGrad, apoio às secreta-
rias de Graduação nas Unidades, promovendo trocas de experiências 
e informações e revendo os diferentes fluxos e processos de trabalho. 
Realizado em encontros presenciais, sendo o último em 2020, de forma 
virtual, para apresentação do Processo de Reconhecimento e Reno-
vação de Reconhecimento dos Cursos de Graduação, seus trâmites e 
legislações CEE.
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3.1.3. Apoio de secretaria e comunicação

Responsável: Marcela Santander (PAEPE, nível médio)

No período, as principais atividades desenvolvidas foram: 

• Programa de Apoio Didático – PAD: orientação e apoio às secretarias das 
unidades, coordenações de graduação, docentes e estudantes (bolsistas 
ou não) sobre procedimentos e dúvidas pertinentes ao programa via email 
e/ou telefone e, mais recentemente, um grupo no Facebook; preparação 
e divulgação do cronograma do semestre; acompanhamento do processo 
de inscrição, avaliação e contemplação de bolsistas; organização e con-
solidação de dados para a administração da Unicamp, incluindo relatórios 
de bolsistas para AEPLAN, informações para certificados DAC, declara-
ções de orientação para docentes e coordenadores, entre outros; acom-
panhamento e monitorização das bolsas, frequências e pagamentos, bem 
como, frequências fora de prazo e avaliações do programa; recentemente, 
providências para desativação do sistema PAD, com a formulação de pla-
nilhas no drive PRG, estes procediemntos tem sido coordenados e acom-
panhados pela PRG, SAE e DLIE. Existe a necessidade de acompanha-
mento e criação de novo sistema para acompanhamento do programa 
(previsão de desenvolvimento do SIGA-PAD); Organização, em parceria 
com a PRG. PRPG e [ea]2, dos Encontros PAD/PED (2017, 2019 e 2020);

• Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade: monitora-
mento, organização e divulgação das legislações, normas, diretrizes e 
editais anuais do Enade/INEP; comunicação com as coordenações e 
secretarias sobre a realização do Enade (os cursos são avaliados em 
ciclos tri-anuais), identificação das alterações no processo de avaliação 
e divulgação dos dados do Exame; atuação junto à DAC para formu-
lar lista de inscrições (ingressantes e concluintes dos cursos avaliados a 
cada ciclo), definição de cronogramas que atendam à universidade, e 
fornecimento de dados sobre a participação no Enade, como relatório 
para atualização de históricos escolares dos concluintes; preparação de 
planilhas de dados, tabelas e gráficos para discussões dos resultados e 
providências para organização das informações por curso no drive PRG;

• Apoio aos projetos estratégicos GestaGrad e ComunicaGrad: gerencia-
mento e atualização Site (páginas Web) dos órgãos da PRG: Sappe, 
Tils, Moradia e Profis; atualização de conteúdos; Criação de templates 
e flyers para informes e eventos comemorativos para divulgação em 
redes sociais; elaboração da formatação e layout dos Livretos-rela-
tórios dos Cursos de Graduação, compilado de relatórios estatísticos 
desenvolvidos pela equipe GestaGrad da PRG a partir dos dados do 
Inep, Comvest e DAC, que apresentaram o perfil dos ingressantes, de-
sempenho Enade e evolução dos indicadores de desempenho dos es-
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tudantes dos cursos. Foram elaboradas 19 versões, entregues em visitas 
da Pró-Reitora às Congregações das unidades (exemplo na Figura 4) os 
relatórios foram acompanhados por diretório no Google Drive por uni-
dade link  https://drive.google.com/drive/folders/1LjA1_cNcoJpD5vXcq-
glnfIMhJ_Zf66UV?usp=sharing, onde coordenações e direção puderam 
acessar os relatórios completos. 

Figura 4. Exemplo de Livreto-Relatório de Indicadores produzidos para apresentação nas 
Congregações das Unidades (PRG 2018).

https://drive.google.com/drive/folders/1LjA1_cNcoJpD5vXcqglnfIMhJ_Zf66UV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LjA1_cNcoJpD5vXcqglnfIMhJ_Zf66UV?usp=sharing
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• Unicamp de Portas Abertas – UPA: organizado pela CGU, tem a parti-
cipação da PRG, como membro da comissão organizadora e suporte a 
várias ações, com reuniões gerais de equipe, seleção e treinamento de 
bolsistas, organização central das atividades, distribuição de materiais, 
vales e credenciais para unidades e órgãos, além de logística e apoio no 
dia do evento. O evento é anual, tendo sido cancelada a edição 2020 
em virtude da Pandemia de COVID-19. 

• Calourada: As principais atividades desenvolvidas pela servidora foram: 
criação anual e gerenciamento do Site Calourada Unicamp; apoio na 
organização da Calourada  (articulação com os órgãos que participam 
da calourada, bolsistas, montagem das equipes de trabalho, progra-
mação e comunicação com órgãos e unidades, seleção dos assuntos 
de interesse de ingressantes e apoio na produção dos vídeos artísticos); 
apoio na seleção das atividades, da logística, processo de matrículas 
e atribuição de bolsas para  a primeira turma do Vestibular Indígena; 
apoio na reformulação do  “Manual para Ingressantes”, antigo “Manual 
do Calouro”, do SAE (produção de pequenos vídeos; inserção de infor-
mações novas, com destaque para o Regimento; adequação do con-
teúdo, priorizando a neutralidade de gênero (https://calourada2020.
prg.unicamp.br/index.php/manual-para-ingressantes/); apoio técnico 
para a Calourada Online em 2021.

3.1.4. Gestão Financeira e de Projetos 

Responsável: Carlos Carducci (PAEPE, Economista)

A Coordenação do Serviço ficou responsável pelo assessoramento da PRG 
e seus Órgãos nos assuntos que requerem planejamento, organização e 
execução financeira e participação integrada com órgãos administrativos da 
Universidade e com agentes externos. 

A gestão financeira, durante o período, foi planejada e organizada por 
meio da centralização das autorizações de compras de custeio para ativi-
dades próprias e dos Órgãos que integram a PRG. Para o custeio das ativi-
dades dos órgãos foi garantida uma cota para insumos de almoxarifado e 
demais necessidades. Estabeleceu-se canal de atendimento para avaliação 
e viabilização dos recursos. 

No item 12, Relatório Financeiro Simplificado, é apresentado um balanço 
do custeio relacionado às atividades desenvolvidas e os investimentos na 
infraestrutura realizados no período deste relatório. Pode-se observar que 
os recursos foram suficientes para atendimento do custeio e, somados os 
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recursos remanescentes do Planes 2017-2021, foi possível concluir obras ina-
cabadas e o desenvolver novos projetos.

Algumas das principais ações desenvolvidas foram:

• coordenação e apoio à execução dos projetos estratégicos com acom-
panhamento na plataforma do GE-Planes e controle e execução dos 
orçamentos dos projetos.

• participação de Grupos de Trabalho e Comissões da Universidade re-
presentando a PRG, assim como na negociação de convênios e acordos.

• membro substituto da PRG na CACC (Comissão Assessora de Contratos 
e Convênios) a partir de 2019. 

• assessoria aos Órgãos PRG na aquisição de bens e serviços. 
• gestor local do contrato de serviços educacionais junto a Escola SENAI 

- Roberto Mange de Campinas, com apoio às demandas e acompa-
nhamento da execução que envolve FEM, FEAGRI, FEEC, FCA, além do 
COTUCA.

• assessoria ao Programa de Apoio às Atividades Extracurriculares dos 
Estudantes (PAAEC), atuando no planejamento e execução dos editais 
semestrais, com orientação para incorporação na Plataforma Solicita 
da CGU, a partir de 2019.

• apoio administrativo aos Programas PPEV, PET e PAD.
• planejamento e execução do edital de Apoio a renovação dos Cursos 

de Graduação - RenovaGrad e do edital de  Ensino Híbrido.
•  executor junto com a Pró-Reitora das Contas Locais e dos Centros Or-

çamentários junto a DGA e AEPLAN e executor substituto das contas 
AIU da PRG na FUNCAMP.

• contratos e atendimentos de apoio à formação de pessoal para várias 
Unidades e Órgãos da UNICAMP.

• apoio à organização, contratação e acompanhamento de cursos de 
formação docente em outras instituições (Instituto ELOS, STHEM-Se-
mesp) para apoio às atividades remotas, em 2020.

• atuação no planejamento, organização e execução de eventos, sendo 
os mais relevantes: Seminários Internacionais Global Access to Post-Se-
condary Education (GAPS) e Oficina Valores Vivos (Magna Charta Ob-
servatory -Bologna), duas edições do Seminário Inovações Curriculares, 
Calouradas, Universidade de Portas Abertas (UPA), dentre outros.

• coordenação das atividades contratuais dos investimentos definidos 
pela Pró Reitoria utilizando recursos remanescentes ou captados junto 
à Administração Central. As principais realizações nesse quesito foram: 
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Ciclo Básico e Engenharia Básica

• elevador panorâmico no CB II
• substituição de equipamentos de informática 
• mobiliário urbano nos CB I e II 
• melhorias no prédio da Engenharia Básica: salas de aula (Farmácia e 

Artes) 
• conclusão do Auditório Raízes em parceria com a DeDH 
• quiosque fotovoltáico em frente ao CB II

Moradia Estudantil

• mudança do ponto e construção de estação de ônibus na Moradia 
• implantação do Eduroam para as áreas comuns 
• contratação do serviço de limpeza das caixas d’água 
• contratos e obras para conclusão da lavanderia comunitária 

 

SAPPE

• equipamentos de informática e adequação de espaços para o SAPPE

3.1.5. Tecnologia da Informação 

Responsável: Ivania do Carmo Silva (PAEPE, nível superior)

A servidora da PRG atuou, a partir do contrato em janeiro de 2019, em  
parceria com a equipe de Projetos Integrados da CGU na transformação 
digital dos processos de trabalho, visando maior agilidade, transparência e 
acesso às informações, além de automatização de atividades e interopera-
bilidade entre os sistemas pré-existentes. Os projetos colaborativos, buscan-
do inovação com foco na experiência do usuário foram: 

• Em agosto de 2019, foi concluído o processo de Informatização dos Edi-
tais PRG do Programa de Apoio a Atividades Extracurriculares (PAAEC). 

• Em outubro de 2019, foi concluída a informatização da submissão de pro-
postas para o Edital do Programa Professor Especialista Visitante de Gra-
duação (PPEVG).

• Em janeiro de 2020, foi concluído o processo de informatização da 
submissão de propostas para o Edital Cultural da #calouradaUNI-
CAMP2020.
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• Em julho de 2020, foi concluída a informatização do processo de sub-
missão de propostas à chamada para Projetos de Renovação Curricular 
– RenovaGRAD e aprimoramento do Ensino nos Cursos de Graduação, 
através da funcionalidade do programa (sistema computacional) Reno-
vaGRAD 2020.

• Em Março de 2021, foi concluída a informatização do processo de sub-
missão de propostas do Programa Santander/Inova de Formação em 
Empreendedorismo . A informatização possibilitará o aprimoramento e 
agilidade no processo de seleção dos estudantes matriculados nos cursos 
de graduação da UNICAMP interessados na realização de intercâmbio no 
exterior e inclusão em empreendedorismo.

• Em fevereiro de 2021, atualizado o sistema de inscrições para o Edital 
do PPEVG. 

3.1.6. Bancos de dados e relatórios estatísticos

Equipe: Gislaine Aparecida Fonsechi Carvasan (cedida 12h, estatística do 
CAISM), Daniel Marques Paula de Oliveira (2017-2018) e Carlos Eduardo Hirth 
Pimentel (contrato temporário, jan/2020-jan/2022).

A necessidade de contar com informações consistentes para o desenvolvi-
mento das políticas institucionais relacionadas à Graduação exigiu a formação 
de uma pequena equipe que trabalhou em preparar um banco de dados que 
demonstrasse toda a trajetória do estudante, num registro único baseado no 
RA. 

No âmbito do projeto estratégico GestaGrad, em colaboração com a DAC, 
Comvest e SAE, foram consolidados os dados brutos, permitindo a análise 
de parâmetros desde o desempenho no vestibular e perfil sociodemográfico 
(dados Comvest), passando por dados das disciplinas e de todos os cursos 
de graduação e de pós-graduação, além de bolsas de iniciação científica 
e outras bolsas e benefícios SAE. Essa integração de bases de dados não 
era disponível em 2017, o que impedia a análise de fatores associados aos 
resultados acadêmicos, só permitindo análises descritivas dos dados, em 
múltiplos bancos. 

 Respondendo ao GestaGrad, foi desenvolvido um sistema de alerta no 
Siga-DAC para que os coordenadores de curso pudessem identificar estu-
dantes com dificuldades de rendimento, permitindo iniciar ações de orien-
tação e suporte buscando evitar a desistência ou desligamento do curso ou 
da universidade. Os três primeiros semestres são os mais críticos na trajetó-
ria acadêmica, o que torna primordial a detecção precoce de dificuldades. 
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Assim, como uma estratégia preventiva, desde 2019 as coordenações de 
curso podem acompanhar e detectar precocemente estudantes segundo os 
seguintes desfechos: 

(1) taxa de reprovações por disciplinas 

https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/matricula/protected/consultar-si-
tuacao-disciplina-curso/consultar_disciplinas.xhtml?cid=257

(2) estudantes com três ou mais reprovações 

https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/matricula/protected/consultar-es-
tudantes-problemas-reprovacoes/consultar_estudantes_problemas_repro-
vacoes.xhtml?cid=258.

Também em colaboração com a DAC, a equipe do Gestagrad elaborou 
relatórios encaminhados para os coordenadores dos cursos de graduação, 
utilizando Metodologia de Cálculo dos Indicadores de Fluxo da Educação 
Superior (INEP-2017):

https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_edu-
cacionais/2017/metodologia_indicadores_trajetoria_curso.pdf. 

A equipe também gerou outros relatórios das disciplinas e de fluxo aca-
dêmico, enviados para os coordenadores de cursos em outubro de 2020. O 
sistema foi desenvolvido para atualizar relatórios automaticamente, sendo 
possível acrescentar um ano e manter a análise de série histórica de dez 
anos. Estes relatórios estão depositados no drive PRG: 

• taxas de aprovação em disciplinas obrigatórias e as taxas de conclusão 
do curso nos últimos dez anos. 

• taxas de aprovação em disciplinas de serviço, por unidade de ensino

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DVBDLo0Z2jxgQCQ7AEr-
qYkdV5gkdkQ7y

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mKQjn5rbcHs_GTOWFF-
Dkw8nPC3H9fBS

https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/matricula/protected/consultar-situacao-disciplina-curso/consultar_disciplinas.xhtml?cid=257
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/matricula/protected/consultar-situacao-disciplina-curso/consultar_disciplinas.xhtml?cid=257
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/matricula/protected/consultar-alunos-problemas-reprovacoes/consultar_alunos_problemas_reprovacoes.xhtml?cid=258
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/matricula/protected/consultar-alunos-problemas-reprovacoes/consultar_alunos_problemas_reprovacoes.xhtml?cid=258
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/matricula/protected/consultar-alunos-problemas-reprovacoes/consultar_alunos_problemas_reprovacoes.xhtml?cid=258
https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2017/metodologia_indicadores_trajetoria_curso.pdf
https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2017/metodologia_indicadores_trajetoria_curso.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DVBDLo0Z2jxgQCQ7AErqYkdV5gkdkQ7y
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DVBDLo0Z2jxgQCQ7AErqYkdV5gkdkQ7y
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mKQjn5rbcHs_GTOWFFDkw8nPC3H9fBS
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mKQjn5rbcHs_GTOWFFDkw8nPC3H9fBS
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3.1.7.  Infraestrutura e manutenção predial

Além do suporte às atividades de rotina nas salas de aula, no período 
coberto por este relatório, foram realizadas melhorias nas edificações dos 
Ciclos Básicos I e II (CB I e4 II) e da Engenharia Básica (EB), sob responsa-
bilidade do DLIE-PRG:

• Substituição de todas as válvulas dos vasos sanitários 
• Substituição das papeleiras por secadores de mão
• Instalação dos bebedouros para o público 
• Instalação das mesas e bancos para estudos
• Instalação das telas para projeção de agenda das salas e eventos (pós-

-pandemia).
• Instalação do elevador do ciclo básico II (PB), visando a completa aces-

sibilidade nos pavimentos do prédio, após realocação de recursos para 
finalizar obra parada desde 2011.

• Reformas no prédio da Engenharia Básica, para oferecer cinco salas de 
aula para o curso de Farmácia, após a saída do Instituto de Geociências.

• Reformas e instalação de piso coberto com linóleo no prédio da Enge-
nharia Básica, para disponibilizar salas para o Instituto de Artes.

Ainda, houve participação dos levantamentos e preparação do relatório 
de acessibilidades nos campi da Unicamp, organizado pela DEPI, incluindo 
as salas de aula dos dois CB. No projeto de acessibilidade, o grande passivo 
de calçadas das áreas abertas nos campi foi objeto de análise pelo grupo 
de trabalho. Como exemplo, na Figura 5 é apresentado um mapa descre-
vendo o Plano de Requalificação da Praça do Ciclo Básico e Arredores, com 
o objetivo de promover a acessibilidade inclusiva e potencializar oportuni-
dades de convivência e integração social da comunidade acadêmica. Os 
padrões urbanísticos desenvolvidos para aquele projeto foram adotados nos 
diversos campi da Unicamp a partir de então.  
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Figura 5. Mapa do Plano de Requalificação da Praça do Ciclo Básico e Arredores, visando 
a promover a acessibilidade inclusiva no centro do Campus de Campinas.

Mais detalhes estão presentes no Relatório do DLIE (Diretoria de Logística 
e Infraestrutura para o Ensino) e no item 12 - Relatório Financeiro.

3.2. A CCG e suas Comissões 

A CCG, criada através do Decreto n° 26.797, de 20.02.1987, é um órgão 
da Pró-Reitoria de Graduação e Comissão Permanente do Conselho Univer-
sitário – CONSU (Deliberação CONSU-A-048/2020), encarregada da orien-
tação, supervisão e revisão periódica do ensino de graduação, modificações 
no catálogo dos cursos e julgamento de recursos de matrícula, entre outros. 

Houve 37 reuniões ordinárias e extraordinárias sob a presidência da Pró-
-Reitora, tendo como vice-presidente um docente indicado pelos pares, com 
mandato de dois anos. Para discussões prévias dos temas, a CCG tem Sub-
comissões e Comissões, a saber:

• Comissão Permanente de Formação de Professores
• Comissão Permanente de Análise de Vetores
• Comissão Coordenadora do PAA – Programa de Apoio Acadêmico
• Subcomissão de Catálogos
• Subcomissão de Relatores
• Subcomissão de Análise das Disciplinas AM
• Subcomissão Permanente de Legislações e Normas
• Subcomissão de Recepção e Acolhimento dos Ingressantes (até 2019 

denominada Subcomissão de Recepção de Calouros, Deliberação CCG 
No. 045/2019).

https://drive.google.com/file/d/17QGiS8-QWzXG0dDaZlWBusYy1dYt1ldx/view?usp=sharing
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Duas subcomissões (Intercâmbios e Política de Ensino de Línguas) foram 
extintas no início de 2019, pois os temas são tratados pela Diretoria Executi-
va de Relações Internacionais (Deri), em conjunto com a PRG.

No período, foram julgados 102 pedidos de recursos de desligamentos, 
sendo 28 aprovados e 74 reprovados (13 deles foram posteriormente apre-
sentados ao Consu, sendo 9 deles recusados). Foram aceitas 58 revalida-
ções de diploma nesta gestão. 

Em 2018 e 2019, a pedido das unidades responsáveis, foram extintos dois 
cursos (Tecnologia em Saneamento Ambiental – integral e Tecnologia em 
Construção de Edifícios) , criando o curso de Engenharia de Transportes (FT) 
e aprovado o curso de Licenciatura em Teatro (IA), que não teve seu primei-
ro ingresso devido à pandemia. 

Maiores detalhamentos sobre a composição, atribuições atividades da 
CCG podem ser encontradas no Quadro 1 e no  Relatório da Comissão Cen-
tral de Graduação.

4. Perfil dos estudantes e resultados no ingresso 
e durante a Graduação 

4.1. Perfil e Fluxo Acadêmico dos Estudantes de 
Graduação

4.1.1. Ingresso na Graduação e as ações afirmativas
Os temas de ações afirmativas e inclusão social passaram a ocupar o 

centro das discussões sobre acesso ao ensino superior há pouco mais de 
uma década no Brasil. Mas na Unicamp, desde 2004, está vigente o Progra-
ma de Ação Afirmativa e Inclusão Social – PAAIS-, que bonifica estudantes 
que fizeram ensino médio em escolas públicas, com pontuação adicional 
para pretos, pardos e indígenas (PPI) na 2a fase do vestibular (https://www.
comvest.unicamp.br/PAAIS/artigo1.pdf). Nos vestibulares de 2014 e 2015, a 
bonificação na 2a. fase duplicou para 60 pontos adicionados à nota pa-
dronizada de opção (NPO) para estudantes de escola pública, além de 20 
pontos para estudantes que se autodeclararam PPI. Entre os anos 2016 e 
2018, houve outro aumento na pontuação na nota final da primeira fase 
para os candidatos autodeclarados pretos e pardos e indígenas e também 
na segunda fase do vestibular, como bonificação extra para os  candidatos 
PPI vindos de escolas públicas

https://drive.google.com/file/d/1OmxZd29EqNVUExDetmKjAIj19a_W_lCn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OmxZd29EqNVUExDetmKjAIj19a_W_lCn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OmxZd29EqNVUExDetmKjAIj19a_W_lCn/view?usp=sharing
https://www.comvest.unicamp.br/paais/artigo1.pdf
https://www.comvest.unicamp.br/paais/artigo1.pdf
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Além da bonificação PAAIS, desde 2011 a Unicamp tem o ProFIS (Pro-
grama de Formação Interdisciplinar Superior), que oferece 120 vagas para 
estudantes que concluírem o ensino médio em escolas públicas de Campi-
nas, selecionados por apresentarem a maior nota Enem de suas escolas. 
Terminado o programa de dois anos, os estudantes entram, sem vestibular, 
em vagas dos cursos de Graduação da Unicamp reservadas para o ProFIS. 

Visando ampliar ainda mais a diversidade na Graduação, a Unicamp 
aprovou a ampliação de suas formas de acesso a cursos de Graduação em 
reunião do Conselho Universitário (Consu) de dezembro de 2017. Desde 2019, 
além do ProFIS e vestibular com bonificação pelo PAAIS, incluíram-se as 
cotas para pretos e pardos, Enem para acesso a 20% das vagas, vestibular 
indígena, e vagas olímpicas ou de medalhistas (figura 6). Os detalhes podem 
ser visualizados no Relatório da Comissão Permanente do Vestibular. No 
ano de 2021, não houve o grupo Enem, ficando 100% das vagas para o ves-
tibular Unicamp. Para os candidatos auto-declarados pretos e pardos, des-
de 2019 é realizada a verificação fenotípica por uma comissão de docentes, 
discentes, funcionários e sociedade civil. 

Maiores detalhamentos sobre o perfil e sobre a política de acesso e inclu-
são adotada será discutido no item 7 deste relatório.

Figura 6. Formas de ingressos nos cursos de Graduação. Fonte COMVEST, 2019.

4.1.2. Candidatos inscritos 
 

A evolução da distribuição das inscrições de candidatos aos vestibulares e 
as formas de ingresso, entre 2015 e 2020, pode ser observada na Tabela 1, 
mostrando aumento importante nos anos de 2019 e 2020.

https://drive.google.com/file/d/13wgMnfO7vuRh_2PYsXa9xKrgdmuKzYqH/view?usp=sharing
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Tabela 1: Número de inscritos para ingresso na Unicamp.

Formas de Ingresso Inscritos

VU 2015 77.146

VU 2016 77.768

VU 2017 73.498

VU 2018 83.783

VU, VI, VO, VE, 2019 95.231

VU, VI, VO, VE, 2020
VU, VI, VO, 2021* 92.308

79.551

VU=Vestibular Unicamp, VI=Vestibular Indígena, VO=Vagas Olímpicas; VE=Vestibular Enem.

Fonte: Comvest, 2021.  Elaborado pela PRG. 

Na Figura 7 estão apresentadas as relações candidatos/vaga no Vestibu-
lar, para os diferentes áreas de conhecimento dos cursos. Pode-se notar que 
a concorrência pelas vagas na área de Ciências Biológicas e da Saúde tem 
aumentado significativamente, ao passo que, nas outras áreas, a relação se 
mantém aproximadamente constante.

Figura 7. Relação candidatos/vaga por Curso no Vestibular UNICAMP e agrupados por 
área de conhecimento no período entre 2009 e 2020. Fonte: Comvest, 2020. Elaborado 
pela PRG.

A maior parte com candidatos às vagas da Unicamp é oriunda do interior 
e da região metropolitana de São Paulo. Nota-se que, nos últimos dois anos, 
ocorreu um significativo decréscimo nos candidatos do interior do estado e 
um aumento de fora do estado (Figura 8).
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Figura 8. Distribuição geográfica dos inscritos no vestibular da UNICAMP entre 2009 e 2020, 
segundo Local de Residência (%). Fonte: Comvest, 2020. Elaborado pela PRG.

4.1.3. Perfil dos ingressantes 

Nas Figuras 9A e 9B, observa-se que, a partir de 2016, a porcentagem 
de estudantes ingressantes PAAIS-escola pública e PAAIS-escola pública-PPI 
teve um aumento substancial, atingindo cerca de 50% das vagas. Em gráfi-
co separado, encontram-se as distribuições das vagas pelo tipo de ingresso, 
para os anos de 2019 e 2020, quando a Unicamp implantou as cotas e tam-
bém recebeu estudantes indígenas e olímpicos. 

Em 2020 foram matriculados, considerando-se Vestibular Unicamp, Edital 
Enem-Unicamp, Edital Vagas Olímpicas, Vestibular Indígena e ProFIS,  3.519 estu-
dantes, dos quais 1.662 (47,2%) egressos do ensino médio público  e 1.178 (33,5%) 
autodeclarados pretos, pardos ou indígenas. Em 2021 (dados até 24/03/2021), 
foram 3.443 matriculados, 1.578 (45,8%) estudantes egressos do ensino médio pú-
blico e 1.053 (30,6%) autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.
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(A)

(B)

Figura 9. Distribuição das vagas da Unicamp entre 2009 e 2018 por tipo de ingresso (A) 
e nos anos de 2019 e 2020, com cotas, vagas indígenas e olímpicas (B). Fonte: Comvest, 
2020. Elaborado pela PRG.
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Na Figura 10 está apresentada a procedência dos estudantes ingressantes 
entre os anos de 2009 e 2020, mostrando redução de moradores do interior 
do Estado de São Paulo e aumento de outros estados, predominando os 
ingressantes da região de Campinas.

Na Figura 11, observa-se que houve diminuição progressiva do percentual 
de estudantes que se declararam brancos, com aumento daqueles auto-
-declarados pardos, pretos e discreto aumento de indígenas, refletindo as 
políticas de ampliação da diversidade.

Figura 10. Distribuição dos ingressantes segundo local de residência por ano, entre 2014 e 
2020. Fonte: Comvest, 2019. Elaborado pela PRG.

Figura 11. Distribuição por ano dos ingressantes segundo etnia entre 2009 e 2020 e sua 
correlação com a forma de ingresso. Fonte: Comvest, 2020. Elaborado pela PRG.
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É possível notar que a fração de estudantes ingressantes na Unicamp com 
renda familiar total até três ou até cinco salários-mínimos teve aumento 
relevante e o grupo acima de dez salários-mínimos decresceu nos últimos 
cinco anos (Figura 12).

Figura 12. Distribuição dos ingressantes entre 2009 a 2020, segundo a renda mensal total 
familiar.  Fonte: Comvest, 2020. Elaborado pela PRG.

4.1.4. Desempenho nas provas do vestibular

Na Figura 13 estão apresentadas as médias das notas padronizadas de 
opção (NPO) dos estudantes ingressantes pelo vestibular nos anos de 2014 
a 2020. A NPO é uma média ponderada das notas padronizadas da prova 
da primeira fase, redação e das provas da segunda fase, de acordo com 
os pesos apresentados no edital do vestibular. As notas são padronizadas 
para que tenham média igual a 500 pontos e desvio padrão igual a 100 
pontos. Os estudantes foram agrupados segundo os grupos: Não PAAIS, 
PAAIS - EP e PAAIS – EP/PPI. São apresentadas médias gerais e por área 
de conhecimento do curso. As médias foram calculadas para as notas sem 
a bonificação.

É importante relembrar a mudança no PAAIS em 2016, com aumento 
significativo na bonificação e aplicação adicional de bonificação na 1a fase. 
O consequente aumento de ingresso de estudantes que cursaram todo 
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o ensino médio em escolas públicas e pretos-pardos contribuiu para um 
aumentar as discrepâncias entre as notas dos grupos PAAIS e Não PAAIS. 
O desempenho dos estudantes que não receberam bonificação é superior 
e aumentou, enquanto que o desempenho médio dos estudantes que rece-
beram bonificação PAAIS-PPI diminuiu. Em 2019 e 2020, houve redução em 
todos os grupos, mantendo-se a ordem, sendo o grupo PAAIS-Cotas o de 
pior desempenho em nota média geral.  

(A)

 (B)
Figura 13. Média geral dos ingressantes nos cursos de graduação da UNICAMP, por tipo de 
ingresso, nos vestibulares realizados entre 2009-2018 (A) e 2019-2020 (B). Fonte: Comvest, 
2020. Elaborado pela PRG. 
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4.2. O ProFIS

O programa tem sido motivo de grande orgulho, tendo recebido prêmios 
nacionais e internacionais, sendo visto como um programa de inserção social 
de grande sucesso. Até o 10o ano do ProFIS, 1200 estudantes entraram no 
programa e 717 o concluiram. Todo ano, são oferecidas 163 vagas nos cursos 
de Graduação para estudantes ProFIS, que já conta com 122 estudantes que 
completaram outros cursos de graduação posteriormente.  Outros 515 estu-
dantes continuam com matriculas ativas em cursos de graduação e apenas 
80 evadiram (fonte DAC, abril 2021). No ano de 2020, observa-se o impacto 
da pandemia, com redução do número de candidatos, que foram seleciona-
dos por uma nota padronizada de seu desempenho nas escolas e não pelo 
Enem. Informações sobre os estudantes entre 2017-2021 estão na Tabela 2.

Em 2018, o currículo do ProFIS foi reformulado após propostas de um gru-
po de trabalho (GR-23/2018). As alterações foram incorporadas ao catálogo 
de graduação de 2019. Os maiores objetivos dessas mudanças foram unifor-
mização do número de créditos entre áreas do conhecimento e a redução 
do número total de horas-aula.

Tabela 2. Candidatos, estudantes e bolsas do ProFIS.

2017 2018 2019 2020 2021

Candidatos 1416 1512 1338 1180 716

Ingressantes 120 120 120 120 120

Matrículas ativas 278 291 281 270 282

% Evasão ingressantes 9,2 4,2 4,2 2,5 nsa

% Evasão dos matriculados 9,7 14,8 11,7 2,6 nsa

Concluintes 81 99 97 95 nsa

Bolsas 275 283 277 270 267

Fonte: ProFIS e DAC, 2021.    nsa = não se aplica

Há uma sugestão de expansão do programa para 180 vagas em Campi-
nas, e, numa próxima fase, a criação de um programa similar para Limeira 
e Piracicaba. Foram propostas do GT de 2018 que não puderam ser imple-
mentadas no quadriênio. 
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4.3. Resultados da Graduação
 

4.3.1. Dados gerais descritivos 

A Unicamp produz, regularmente, seu Anuário Estatístico, com dados des-
critivos que incluem a Graduação (https://www.aeplan.unicamp.br/anua-
rio/2020/anuario2020.pdf) . Grande parte dos dados é fornecida pela DAC 
ou por órgãos da PRG. Neste anuário, encontram-se séries históricas com 
dados sobre todos os cursos, ingressantes, concluintes, e outros dados, al-
guns parcialmente reproduzidos na Tabela 3.

Tabela 3. Dados gerais descritivos dos cursos de graduação.

Dados Gerais 2017 2018 2019 2020 2021

Número de Cursos (opção por ingresso) 66 66 65 65 65

 Diurno 43 43 42 42 42

 Noturno 23 23 23 23 23

Estudantes Matriculados (com especiais) 19.869 20.081 20.085 20.498 20.761*¹

Estudantes Matriculados (sem especiais) 19.001 19.581 19.869 20.081 20.085*¹

Vagas na Graduação 3.330 3.340  3.399 3.396 3.360*¹

% Ingressantes Vestibular, Escolas Públicas 49,2 49,2 47,9 45,42 45,67*¹

Evasão anual (%) 7,65 7,99 7,13 2,12*4 0,87*4

Fonte: 2015 a 2019:: dados Anuário estatístico 2019; ano de 2020 dados DAC março 2021

*1 e *2 Dados parciais referentes ao 1s 2021 (previstas novas chamadas no 
vestibular e o ingresso dos estudantes do vestibular indígenano no 2s2021); 

*2 Não estão computadas as vagas indígenas para 2021 (ingresso previsto 
para 2s2021)
*4 As taxas de evasão em 2020 e 2021 refletem as medidas institucionais to-
madas em decorrência da pandemia de COVID-19 para evitar desligamento 
de estudantes pela Unicamp (dados de 08/abril/2021).

https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf
https://www.aeplan.unicamp.br/anuario/2020/anuario2020.pdf
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4.3.2. Carga horária e disciplinas de graduação

De modo geral, os cursos de Graduação da Unicamp têm carga horá-
ria maior do que preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), 
com currículos densos. As disciplinas de Graduação que compõem o Currí-
culo Pleno de um curso podem ter caráter obrigatório ou eletivo, e adicional-
mente, extracurricular, conforme consta no Regimento Geral de Graduação. 
Considerando dados de 2019, em 62 de 68 cursos analisados tiveram disci-
plinas obrigatórias com mais de 20% de reprovação considerando todas as 
matrículas efetuadas. E 15 dos cursos tem mais de 40% destas disciplinas 
com mais de 20% de reprovações. Entre 2017-2020, as 24.950 turmas de 
disciplinas obrigatórias e eletivas oferecidas para a Graduação receberam 
725.164 matrículas e 88,7% destas foram feitas em disciplinas com índices 
de aprovação iguais ou superiores à 80%. As disciplinas obrigatórias com 
reprovação igual ou maior que 20% com base no catálogo de cursos e ano 
letivo de 2019, estão apresentadas na Tabela 4.

https://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/regimento-geral
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Tabela 4. Carga horária (CH) do curso (no PPC) e proposta pelas DCN, número de disciplinas obrigatórias e número de disciplinas eletivas, % 
disciplinas obrigatórias (DO), eletivas (DE) e o total de disciplinas com > 20% de reprovações.
Área Unidade No. Curso Curso CH   DCN CH Unicamp 

(2019)
Número de DO Número de  

DE
DO Reprova-
ções >= 20%

DE Reprova-
ções >= 20%

Artes IA    25 Artes Visuais                           2400 2925 52 90 2 11

IA    23 Dança                                   2400 3015 52 45 0 1

IA    64 Comunicação Social - Midialogia         2700 2700 29 68 1 6

IA    22 Música                                  2400 2400 282 114 9 20

IA    26 Artes Cênicas                           2400 3090 39 43 0 5

Ciêncais 
Biológicas/
Saúde

FCA   100 Ciências do Esporte                     3200 3525 58 39 8 5

FCA   107 Nutrição                                3200 3825 58 30 1 1

FCF   63 Farmácia                                4000 4845 61 46 9 6

FCM   58 Fonoaudiologia                          3200 3972 86 19 0 0

FCM   15 Medicina                                7200 8671 65 20 0 1

FEF   27 Educação Física                         3200 3240 60 61 4 11

FEF   45 Educação Física                         3200 3210 62 96 4 16

FENF  21 Enfermagem                              4000 4050 61 40 4 6

FOP   14 Odontologia                             4000 4770 50 26 0 1

IB    6 Ciências Biológicas                     3200 3259 63 184 2 10

Exatas IFGW  4 Física                                  2400 2460 71 87 18 13

IFGW  40 Licenciatura em Física                  3200 3330 51 46 29 10

IFGW  51 Matemática/Física/Matemática 
Aplicada e Computacional

930 17 12 15 5

IG    53 Geologia                                3600 4665 61 39 15 6

IMECC 2 Estatística                             3000 3045 35 122 20 42

IMECC 28 Matemática Aplicada e Compu-
tacional     

2400 2430 32 94 20 20

IMECC 1 Matemática                              2400 2460 69 37 21 6

IMECC 29 Lic. Matemática              47 62 22 25

3210 3210

IQ    5 Química                                 2400 3165 71 94 17 8
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Área Unidade No. Curso Curso CH   DCN CH Unicamp 
(2019)

Número de DO Número de  
DE

DO Reprova-
ções >= 20%

DE Reprova-
ções >= 20%

Humanas FCA   109 Administração                           3000 3270 43 92 11 28

FCA   110 Administração Pública                   3000 3210 43 58 6 13

FE    56 Licenciatura Integrada Química/
Física   

3585 59 78 29 23

FE    20 Pedagogia                               3735 47 63 1 8

FE    38 Pedagogia                               3735 49 42 2 15

IE    17 Ciências Econômicas                     3000 3000 45 72 2 19

IE    47 Ciências Econômicas                     3000 3000 45 34 9 7

IEL   75 Estudos Literários                      2400 8 123 1 7

IEL   7 Licenciatura em Letras - Portu-
guês      

3200 3480 45 122 5 14

IEL   57 Licenciatura em Letras - Portu-
guês      

3200 3480 41 119 3 19

IEL   18 Linguística                             2430 37 85 4 13

IFCH  16 Ciências Sociais                        2400 2535 31 214 1 38

IFCH  44 Ciências Sociais                        2400 2535 31 193 1 52

IFCH  30 Filosofia                               2400 2850 24 124 11 22

IFCH  19 História                                2400 2790 22 116 0 6

IG    54 Geografia                               2400 3090 58 49 5 3

IG    55 Geografia                               2400 3090 58 68 4 16

PRG   200 Programa Formação I. S. -. Pro-
FIS       

1485 26 53 5 10
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Área Unidade No. Curso Curso CH   DCN CH Unicamp 
(2019)

Número de DO Número de  
DE

DO Reprova-
ções >= 20%

DE Reprova-
ções >= 20%

Engenharias/
Tecnológicas

FCA   101 Engenharia de Manufatura                3600 3720 66 67 24 21

FCA   102 Engenharia de Produção                  3600 3660 62 60 13 15

FEA   13 Engenharia de Alimentos                 3600 3825 68 25 17 7

FEA   43 Engenharia de Alimentos                 3600 3825 65 14 21 4

FEAGRI 8 Engenharia Agrícola                     3600 3795 71 68 27 23

FEC   48 Arquitetura e Urbanismo                 3600 4545 72 48 3 7

FEC   12 Engenharia Civil                        3600 4365 97 89 23 18

FEEC  11 Engenharia Elétrica                     3600 3915 64 123 10 29

FEEC  41 Engenharia Elétrica                     3600 3915 64 77 30 21

FEM   49 Engenharia de Controle e Auto-
mação      

3600 3690 70 55 29 10

FEM   10 Engenharia Mecânica                     3600 3600 74 50 24 16

FEQ   9 Engenharia Química                      3600 3855 54 43 7 6

FEQ   39 Engenharia Química                      3600 3855 54 44 9 9

FT    36 C. S.Tec.Análise e Desenv. Siste-
mas

2000 2430 37 38 9 17

FT    88 Engenharia de Telecomunica-
ções          

3600 3720 76 44 38 15

FT    83 C.Sup Tec. Const. Edifícios       2400 2400 35 15 19 8

FT    73 C. Sup.Tec Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas

3600 3630 40 16 14 2

FT    87 C. Sup.Tec Análise e Desenvolvi-
mento de Sistemas

3600 3630 51 23 22 8

FT    89 Engenharia Ambiental                    3600 3630 59 59 11 11

FT    111 Engenharia de Transportes               3600 3720 16 22 8 7

FT    94 Sistemas de Informação                  2000 3060 44 29 12 4

IC    42 Ciência da Computação                   3000 3210 38 92 19 26

IC    34 Engenharia de Computação                3600 3600 79 119 23 17

IFGW  108 Engenharia Física                       3600 3630 62 50 4 3

IQ    50 Química Tecnológica                     2400 3000 49 53 26 13
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4.3.3. Causas de desligamento

O estudo das causas de desligamento dos estudantes é essencial para 
orientar as ações que visem a melhoria desses resultados. Os seguintes mo-
tivos são registrados no sistema acadêmico: processo administrativo; prazo, 
projeção, coeficiente de progressão; protocolo PEC-G; ingressante sem apro-
veitamento; estudantenão fez matrícula; estudantesem plano solicitado pela 
coordenação; mudança de curso, remanejamento; transferência para outra 
IES; óbito. Na Figura 14, estão indicados os motivos de desligamento de es-
tudantes dos cursos de Graduação em cada semestre, entre os anos de 2014 
e 2020. Cerca de metade dos desligamentos ocorreram por não concretiza-
ção ou desistência de fazer a matrícula, e 20% optou pela mudança para 
outro curso da própria Unicamp até 2019. Completando as razões, estão os 
estudantes ingressantes sem aproveitamento e desligados por projeção, ou 
ultrapassando o limite de integralização. 

O número total de estudantes com desligamento foi reduzido em 2020, 
em relação a 2019, de números acima de 600 por semestre até 2019 para 
apenas 135 no 2o semestre de 2020. As mudanças de regulamento acadê-
mico em função da pandemia, em 2020, anularam as opções desligamento 
por ingressante sem aproveitamento, excedido prazo/coeficiente de pro-
gressão e estudante sem plano de estudos. Entre 50 a 60% dos que foram 
desligados fizeram remanejamento de curso na Unicamp. 

Figura 14. Distribuição das causas de desligamento dos cursos da UNICAMP no período 
entre 2014 e 2020. O número de estudantes desligados está indicado no topo de cada 
coluna. Fonte: DAC, 2020. Elaborado pela PRG.
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4.3.4.  Indicadores de trajetória dos estudantes 

Como mostrado na Figura 15, o tempo médio para a integralização dos 
estudantes dos cursos de Graduação da UNICAMP, entre 2009 e 2020, foi 
progressivamente aumentando. No entanto, deve-se ressaltar que as mé-
dias são calculadas para todos os cursos, apesar da variação do tempo 
sugerido para a integralização de cada curso, de 4 a 7 anos (como ocorre 
com cursos de engenharia noturnos).

Figura 15. Tempo médio de integralização dos estudantes da UNICAMP (em anos) no 
período entre 2009 e 2020.  Fonte: DAC, 2020. Elaborado pela PRG.

As razões desse aumento exigem pesquisas específicas, por curso. No en-
tanto, algumas razões sugeridas incluem: dificuldade de acompanhamento 
das disciplinas iniciais ou básicas, mudança de curso por decisão do estu-
dante, opção por fazer o curso no maior tempo possível, realização de es-
tágios múltiplos ao longo do curso, intercâmbios, em especial o impacto do 
Brasil sem Fronteira entre 2014-2018, entre outros. 

A figura 16 mostra que, até 2014, cerca de 50% dos estudantes da UNI-
CAMP terminam seus cursos dentro do prazo sugerido pelo catálogo (cha-
mado de tempo regular), o que foi diminuindo ao longo dos anos, atingindo 
30% em 2020. É preciso lembrar que a verdadeira taxa de conclusão dos 
cursos deve ser calculada para o tempo máximo de conclusão (e não tempo 
regular ou mínimo) que, na Unicamp, há um limite que corresponde a 50% 
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a mais de anos segundo o Regimento da Graduação. Assim, num curso de 4 
anos, seriam 6 anos, com direito a 2 semestres de trancamento (totalizando 
7 anos). Podem ser adicionados até dois semestres de trancamento a este 
tempo máximo.  

Figura 16. Distribuição (%) dos estudantes que concluíram os cursos na UNICAMP dentro 
do tempo sugerido para a integralização nos anos entre 2009 e 2020. Fonte: DAC, 2020. 
Elaborado pela PRG.

Evasão é um termo muito usado ao se analisar a trajetória estudantil, 
porém se usam diferentes definições para seu cálculo. Um dos indicadores 
do Anuário Estatístico é a taxa de evasão anual, calculada como número 
de estudantes que deixam o curso por desistência, ou desligamento num 
ano, sobre o total de matriculados no ano. No entanto, havendo progressiva 
retenção de estudantes ou retardo na conclusão, a taxa anual se constitui 
num indicador inadequado, mostrando redução de valores quando há ver-
dadeira piora da evolução acadêmica. 

Motivados pelo projeto GestaGrad, buscamos uma metodologia que 
acompanhasse os estudantes ao longo do tempo. Identificamos a publica-
ção do Inep (2017) sobre os indicadores de trajetória no ensino superior, que 
define taxas de permanência, desistência e conclusão (https://download.
inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2017/meto-
dologia indicadores_trajetoria_curso.pdf). 

Assim, a PRG organizou, em dezembro de 2018, o Simpósio sobre Indica-
dores de Fluxo de Estudantes no Ensino Superior com o intuito de discutir a 

https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2017/metodologia%20indicadores_trajetoria_curso.pdf
https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2017/metodologia%20indicadores_trajetoria_curso.pdf
https://download.inep.gov.br/informacoes_estatisticas/indicadores_educacionais/2017/metodologia%20indicadores_trajetoria_curso.pdf
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proposta publicada pelo Inep - Diretoria de Estatísticas Educacionais (DEED). 
A metodologia propõe o acompanhamento da coorte de 2010 (por 6 anos 
para os cursos previstos para serem concluídos em 4 anos). Na ocasião, os 
técnicos do Inep mostraram 54,6% de taxa de descontinuação para todo 
o conjunto de instituições de ensino superior (públicas estaduais, federais e 
privadas), com 16,8% de desistência no primeiro ano do curso. Estes dados 
foram comparados com os da Unicamp, onde observaram resultados mais 
favoráveis, de 47%. Ressalte-se que a taxa de desistência da Unicamp se 
igualou à dos países membros da Organização Comércio e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), em 2019. 

(https://drive.google.com/file/d/1-aXf8yxrlepzZ4ks3YE4_8u4Zzhy1hCE/
view?usp=sharing). 

Foram calculadas as taxas de conclusão no tempo regular e no tempo 
máximo de curso (150% do tempo regular pelo Regimento Geral da Gradua-
ção) para as coortes de 2000, 2005 e 2010 de cada curso. Estas análises 
foram apresentadas, com visitas presenciais em cada Congregação e regis-
tradas num livreto-relatório por curso que foi entregue, assim como acesso 
aos arquivos correspondentes - figura 4  (https://drive.google.com/drive/
folders/1LjA1_cNcoJpD5vXcqglnfIMhJ_Zf66UV?usp=sharing). 

4.4. Avaliação dos cursos de Graduação

4.4.1. Avaliação Interna 

Na Unicamp, desde 2017, o calendário acadêmico inclui um dia de ava-
liação de curso por semestre, reservado para a reflexão por estudantes e 
docentes. As unidades de ensino, faculdades ou institutos, junto com suas 
Comissões de Graduação e NDE, quando houver, realizam questionários, 
fóruns de discussão, seminários que devem orientar melhorias. 

As respostas ao questionário online do estudante exigido pelo Enade tra-
zem informações úteis que foram disponibilizadas aos coordenadores para 
análise e orientação de ações junto às Comissões de Graduação e Núcleos 
Docentes Estruturantes (NDE). 

No passado, houve uma tentativa de implantar uma avaliação única, infor-
matizada para todos os cursos, disciplinas e docentes (Programa de Avaliação 
da Graduação - PAG), sem sucesso. Nesta gestão, foi criado um GT para redis-
cussão de uma avaliação informatizada, mas houve dificuldade em se decidir 
por proposta que acomodasse as diferentes expectativas dos cursos. 

https://drive.google.com/file/d/1-aXf8yxrlepzZ4ks3YE4_8u4Zzhy1hCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-aXf8yxrlepzZ4ks3YE4_8u4Zzhy1hCE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LjA1_cNcoJpD5vXcqglnfIMhJ_Zf66UV?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1LjA1_cNcoJpD5vXcqglnfIMhJ_Zf66UV?usp=sharing
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4.4.2 Avaliação externa 

Indicadores de qualidade do ensino superior - Ministério da Educação (MEC)

O Censo da Educação Superior, realizado anualmente pelo do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), contabiliza 
os dados das instituições de educação superior (IES) brasileiras. Utiliza as infor-
mações do Sistema e-Mec (Portal MEC), sobre a infraestrutura das IES, vagas 
oferecidas, candidatos, matrículas, ingressantes, concluintes e docentes, nas 
diferentes formas de organização acadêmica e categoria administrativa. Tam-
bém permite a tramitação eletrônica dos processos de regulamentação das 
IES do sistema federal de ensino (instituições federais e privadas). 

A despeito dos processos regulatórios da Unicamp ocorrerem pelo Con-
selho Estadual de Educação de São Paulo (CEE-SP), a instituição se ca-
dastrou no sistema e-Mec em 2010, quando aderiu ao Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – Sinaes  (https://www.prg.unicamp.br/
graduacao/enade/), O(a) Pró-reitor(a) de Graduação tem sido responsável 
pelo acompanhamento e supervisão das equipes, conferência e envio dos 
dados, bem como correção das inconsistências apontadas por relatórios 
encaminhados pelo Inep. A DAC alimenta o sistema com validação das Pró-
-Reitorias, informando cursos ativos, novos, extintos ou em extinção, e va-
gas disponíveis, coordenadores, cargas horárias e PPC (https://emec.mec.
gov.br/modulos/visao_comum/php/login/comum_login.php?691ba69561e-
311dd66adaae89947c631=YWJhX21hbnRpZGE=). O anexo A deste relatório 
apresenta a série histórica da Unicamp nos três últimos Censos publicados 
(2017, 2018 e 2019). 

A Portaria Inep n.o 984, de 18 de novembro de 2020 alterou a denomina-
ção do Procurador Institucional (PI) para Recenseador Institucional. Também 
a Portaria 429/2020 atualizou os indicadores de 2019, passou a incluir as 
respostas dos questionários dos estudantes e estabeleceu os procedimentos 
dos cálculos e procedimentos para as IES, números utilizados para gerar os 

https://www.gov.br/inep/pt-br/areas-de-atuacao/pesquisas-estatisticas-e-indicadores/censo-da-educacao-superior
https://www.gov.br/inep/pt-br
https://www.gov.br/inep/pt-br
https://www.gov.br/inep/pt-br
https://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/login/comum_login.php?691ba69561e311dd66adaae89947c631=YWJhX21hbnRpZGE=
https://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/login/comum_login.php?691ba69561e311dd66adaae89947c631=YWJhX21hbnRpZGE=
http://inep.gov.br/sinaes
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/enade/
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/enade/
https://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/login/comum_login.php?691ba69561e311dd66adaae89947c631=YWJhX21hbnRpZGE=
https://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/login/comum_login.php?691ba69561e311dd66adaae89947c631=YWJhX21hbnRpZGE=
https://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/login/comum_login.php?691ba69561e311dd66adaae89947c631=YWJhX21hbnRpZGE=
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-n-429-de-2-de-julho-de-2020-265705309
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indicadores de qualidade do ensino superior do Sinaes. Os microdados do 
Censo são publicados anualmente em 

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/mi-
crodados/censo-da-educacao-superior.

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) integra o 
Sinaes, juntamente com avaliação de cursos pelos estudantes e pelas in-
formações e avaliações encaminhadas pela instituição. Juntos eles formam 
o tripé que gera os indicadores de qualidade dos cursos e instituições de 
educação superior brasileiras. A inscrição é obrigatória para estudantes con-
cluintes habilitados de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia das 
áreas de avaliação da edição. Ocorre em ciclos avaliativos a cada 3 anos 
(exceto em 2020, quando foi suspenso). A situação de regularidade do es-
tudante quanto à sua participação ou dispensa no Enade é componente 
curricular obrigatório. 

Entre 2017 e 2019, após um trabalho intenso de conscientização por parte 
da PRG junto aos coordenadores de cursos, diretores e estudantes concluintes. 
Houve empenho no incentivo para participação no Enade, estimulado por ví-
deos, notas nas páginas e redes sociais, visitas aos cursos, discussões na CCG e 
reuniões com coordenadores e estudantes concluintes. Também foi esclarecida 
a importância do preenchimento do questionário Enade por parte dos coorde-
nadores de curso. Esse empenho resultou em importante aumento nos percen-
tuais de participação consciente dos estudantes, a Unicamp ficou em 1o lugar 
na avaliação de 2018 entre as universidades brasileiras e o conceito Enade em 
todos os cursos ficou acima da média nacional. No período de 2017 a 2019, dos 
66 cursos que participaram do Enade, 53 tiveram conceitos entre 5 e 4 (80,3%) 
e 53% dos cursos tiveram aumento do conceito em relação ao ciclo anterior de 
avaliação, conforme consta na Tabela 5. 

Avaliação externa - Guia da Faculdade 

O Guia da Faculdade, desenvolvido pelo Estadão e pela startup Quero 
Educação, utiliza a metodologia de avaliação por pares. Assim, cerca de 9 
mil coordenadores e professores do ensino superior brasileiro se cadastra-
ram para atuar como avaliadores de 14 mil cursos. Os critérios de avaliação 
são: o projeto pedagógico do curso, o corpo docente e a infraestrutura. Para 
cada quesito, seis avaliadores atribuem notas de 1 a 6. A menor e a maior 
nota são descartadas. A Unicamp obteve a maior taxa de cursos cinco es-
trelas em 2020. Dos 52 cursos da Unicamp avaliados, 27 tiveram cinco estre-
las, 24 quatro estrelas e um três estrelas (Figura 17), sendo a instituição com 
pontuação máxima no país. (Unicamp destaca se no Guia da Faculdade e 
no Enade.)

https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-da-educacao-superior
https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/microdados/censo-da-educacao-superior
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/10/28/unicamp-destaca-se-no-guia-da-faculdade-e-no-enade
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/10/28/unicamp-destaca-se-no-guia-da-faculdade-e-no-enade
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Figura 17. Cursos Avaliados pelo Guia da Faculdade e estrelas obtidas. 

Nota: No ano de 2020 foram avaliados 52 cursos e no ano de 2019 foram 48 cursos.

Ranking Internacional THE

O ranking internacional do Times Higher Education (THE), divulgado por 
áreas do conhecimento, acompanha e avalia universidades a partir dos se-
guintes critérios: reputação acadêmica, reputação perante os empregado-
res, razão docente/discente, citação por docente, razão de docente interna-
cional/estudante internacional. No contexto nacional, em 2020, a Unicamp 
ficou em primeira posição na área de Engenharias e Física. No ranking geral, 
obteve a 2a colocação no país (Excelência das universidades paulistas é re-
conhecida em ranking internacional). 

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/09/02/excelencia-das-universidades-paulistas-e-reconhecida-em-ranking-internacional
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/09/02/excelencia-das-universidades-paulistas-e-reconhecida-em-ranking-internacional
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Avaliação externa como parte da Avaliação Institucional Unicamp 2014-2018

Após desenvolver a metodologia e preparar um relatório de auto-avalia-
ção da universidade referente ao período de 2014-2018, aconteceu a visita 
virtual de sete avaliadores externos internacionais durante o ano de 2020, 
que apresentaram suas sugestões para a Graduação. As recomendações 
dos avaliadores incluíram:

• Expandir ProFIS, ampliando vagas e área de cobertura
• Ampliar programas de inclusão, oferecendo o devido suporte para per-

manência 
• Valorizar, com créditos, atividades de extensão e de cunho social e hu-

manitário
• Realizar a avaliação de cursos e professores pelos estudantes de todos 

os cursos
• Intensificar esforços para reduzir a taxa de descontinuação, criando 

programas de suporte como mentoria por pares.
• Modernizar as estratégias de ensino com estímulo ao raciocínio crítico:  

mais cursos eletivos centrados no interesse dos estudantes, fora da uni-
dade de ensino de origem, incluindo disciplinas de humanidades e artes 
no currículo das outras áreas de conhecimento, maior transdisciplinari-
dade com projetos e flexibilidade curricular. 

• Oferecer desenvolvimento profissional para a docência como suporte às 
mudanças;

• Rever política de permanência para docentes no meio da carreira.

Link para a Avaliação Institucional completa 2014-2018: https://drive.google.
com/file/d/1RtO3naJ9uW_vOzayy9YqfEEI1CxulVg1/view

Link para o Resumo Executivo da Avaliação Institucional para a Graduação:  
https://drive.google.com/file/d/1RtO3naJ9uW_vOzayy9YqfEEI1CxulVg1/view

https://drive.google.com/file/d/1RtO3naJ9uW_vOzayy9YqfEEI1CxulVg1/view
https://drive.google.com/file/d/1RtO3naJ9uW_vOzayy9YqfEEI1CxulVg1/view
https://drive.google.com/file/d/1RtO3naJ9uW_vOzayy9YqfEEI1CxulVg1/view
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5. Regulação dos cursos de Graduação 

O Conselho Estadual de Educação do Estado de São Paulo (CEE-SP) es-
tabelece regras para as escolas das redes estaduais, municipais e particu-
lares de educação infantil, ensino fundamental, médio e profissional e para 
o ensino superior municipal e estadual. O recredenciamento da Unicamp 
foi aprovado pela Portaria CEE/GP 407/2013, de 14 de outubro de 2013, 
com base no parecer CEE 349/2013, por período de dez anos (processo 01 
P-25233-2012). esta forma, os procedimentos e estabelecimento de uma 
Equipe de Trabalho para as providencias de um novo processo de solici-
tação de Recredenciamento da Universidade, deverá ocorrer em 2022. Os 
encaminhamentos são realizados pela Reitoria.

Quanto aos credenciamentos, reconhecimentos e recredenciamentos dos 
cursos de Graduação, os encaminhamentos devem partir da Coordenação 
e Unidade responsáveis pelos cursos e supervisionados e encaminhados ao 
CEE pela PRG. O pedido deve ser encaminhado quando tiver decorrido 50% 
da duração do curso até o final do primeiro trimestre do último ano da inte-
gralização da primeira turma. Os Processos de Reconhecimento e Renova-
ção de Reconhecimento devem atender às Deliberações CEE no. 171/2019 e 
183/2020, para prazos devido à pandemia. 

De acordo com o disposto no § 3o, artigo 47 da Deliberação CEE n° 171/219, 
os cursos que obtiverem conceito igual ou superior a 4 no Enade terão seu 
reconhecimento renovado automaticamente enquanto perdurar tal desem-
penho, dispensando-se nova análise documental ou visita de avaliadores ex-
ternos. Como o Enade 2020 foi suspenso, os cursos com conceito 4 e 5 que 
teriam prova pelo ciclo trienal, tiveram o reconhecimento renovado pelo con-
ceito anterior, segundo a Deliberação 183/2020 (https://www.prg.unicamp.
br/graduacao/reconhecimento/). 

A Tabela 5 mostra os conceitos, Enade, o Conceito Preliminar de Curso e 
data da última renovação de reconhecimento. 

http://www.ceesp.sp.gov.br/portal.php/conheca_cee
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/reconhecimento/
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/reconhecimento/
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Tabela 5. Conceitos Enade, CPC e datas das renovações de reconheci-
mento CEE dos cursos de Graduação da Unicamp. 
Cursos Ano Enade Conceito Enade CPC Datas das Renovações no 

CEE*

Administração 2015 3 3 06/09/2017**

2018 4 4 - 

Administração Pública 2018 4 4 19/09/2017

Tecn. Análise Desenv. Sistemas 2014 4 4 18/02/2016

2017 3 3 06/12/2018

Arquitetura e Urbanismo 2014 1 2 -

2017 5 4 06/12/2018

2019 5 4 11/02/2021 

Artes Cênicas nsa - - 17/07/2018

Artes Visuais (Licenciatura) 2014 5 4 14/01/2014

2017 5 3 06/12/2018

Ciência da Computação (Bacharelado) 2014 4 4 18/02/2016

2017 5 4 06/12/2018

Ciência do Esporte 2016 5 4 11/01/2018

2019 4 4 11/02/2021

Ciências Biológicas Integral (Bacharelado) 2014 5 4 18/02/2016

2017 4 4 06/12/2018

Ciências Biológicas Integral (Licenciatura) 2014 4 4 18/02/2016

2017 5 4 06/12/2018

Ciências Biológicas Noturno (Licenciatura) 2014 4 4 18/02/2016

2017 4 4 06/12/2018

Ciências Econômicas Integral 2015 4 3 11/05/2017

2018 4 4 03/03/2020

Ciências Econômicas Noturno 2015 4 4 11/05/2017

2018 4 3 03/03/2020

Ciências Sociais Integral (Bacharelado) 2014 1 3 18/05/2016**

2017 3 3 -

Ciências Sociais Noturno (Bacharelado) 2014 1 3 17/05/2016**

2017 3 4 18/05/2016**

Ciências Sociais Integral (Licenciatura) 2014 2 3 17/05/2016**

2017 3 3 18/05/2016**

Ciências Sociais Noturno (Licenciatura) 2014 2 3 17/05/2016**

2017 3 4 18/05/2016**

Comunicação Social  Midialogia nsa - - 14/12/2016

Dança (Bacharelado e Licenciatura) nsa - - 10/11/2018

Educação Física Integral (Bacharelado) 2016 5 4 11/01/2018

2019 5 4 11/02/2021

Educação Física Noturno (Bacharelado) 2016 5 4 11/01/2018

2019 5 4 11/02/2021
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Cursos Ano Enade Conceito Enade CPC Datas das Renovações no 
CEE*

Educação Física Integral (Licenciatura) 2014 4 3 18/02/2016

2017 3 3 06/12/2018**

Educação Física Noturno (Licenciatura) 2014 4 3 18/02/2016

2017 5 4 06/12/2018

Enfermagem (Bacharelado e Licenciatura) 2016 5 4 11/01/2018

2019 4 4 11/02/2021 

Engenharia Agrícola nsa - - 21/12/2017

Engenharia Ambiental 2017 5 3 06/12/2018

2019 4 11/02/2021

Engenharia Civil 2014 3 3 19/04/2017**

2017 5 4 06/12/2018

2019 5 4  11/02/2021 

Engenharia de Alimentos Integral 2014 4 4 18/02/2016

2017 5 4 06/12/2018

2019 5 4  11/02/2021

Engenharia de Alimentos Noturno 2014 4 4 18/02/2016

2017 4 4 06/12/2018

2019 5 4 11/02/2021

Engenharia de Computação 2014 4 4 18/02/2016

2017 5 4 06/12/2018

2019 5 4 11/02/2021

Engenharia de Controle e Automação 2014 3 3 01/04/2017**

2017 3 3 -

2019 5 4  11/02/2021

Engenharia de Manufatura 2014 2 3 17/03/2017**

2017 3 4 -

2019 4 4 11/02/2021

Engenharia de Produção 2014 3 3 22/02/2017**

2017 5 4 06/12/2018

2019 5 4  11/02/2021

Engenharia de Transportes - - - Início curso 2019

Engenharia de Telecomunicações 2017 3 4 28/09/2017**

2019 3 4 11/02/2021** 

Engenharia Elétrica Integral 2014 4 4 18/02/2016

2017 4 4 06/12/2018

2019 4 4 11/02/2021 

Engenharia Elétrica Noturno 2014 4 4 18/02/2016

2017 4 4 06/12/2018

2019 4 4 11/02/2021 

Engenharia Física 2017 5 5 29/12/2018

Engenharia Mecânica 2014 4 4 18/02/2016

2017 4 4 06/12/2018

2019 5 4 11/02/2021 

Engenharia Química Integral 2014 4 4 18/02/2016

2017 5 4 06/12/2018

2019 5 4 11/02/2021

Engenharia Química Noturno 2014 4 4 18/02/2016

2017 4 4 06/12/2018

2019 5 4 11/02/2021 

Estatística nsa 31/10/2017

Estudos Literários nsa 01/04/2017

Farmácia 2013 4 4 07/02/2015

2016 5 4 11/01/2018

2019 5 4 11/02/2021 

Filosofia (Bacharelado) 2014 3 3 18/02/2016**

2017 4 4 06/12/2018
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Cursos Ano Enade Conceito Enade CPC Datas das Renovações no 
CEE*

Filosofia (Licenciatura) 2014 4 4 18/12/2015

2017 4 4 06/12/2018

Física Integral (Bacharelado) 2014 3 3 20/09/2018**

2017 4 4 06/12/2018

Física Integral (Licenciatura) 2014 3 3 20/09/2018**

2017 5 4 06/12/2018

Física Noturno (Licenciatura) 2014 3 3 20/09/2018**

2017 3 3 -

Fonoaudiologia 2013 5 5 07/02/2015

2016 4 4 11/01/2018

2019 5 4 11/02/2021 

Geografia Integral (Bacharelado) 2014 2 3 12/07/2017**

2017 4 3 06/12/2018

Geografia Noturno (Bacharelado) 2014 2 3 12/07/2017**

2017 3 4 06/12/2018**

Geografia Integral (Licenciatura) 2017 4 4 06/12/2018

Geografia Noturno (Licenciatura) 2014 3 4 12/07/2017**

2017 5 4 06/12/2018

Geologia nsa 11/06/2019

Gestão de Agronegócios (extinto) 2015 3 24/02/2016**

2018 3 3 23/07/2019

Gestão de Comércio Internacional (extin-
to)

2015 4 05/01/2016

2018 4 3 em extinção

Gestão de Empresas 2015 3 em extinção

2018 4 3 em extinção

Gestão de Políticas Públicas 2015 05/01/2016

2018 2 3 em extinção

História (Bacharelado) 2014 5 4 18/02/2016

2017 5 3 06/12/2018

História (Licenciatura) 2014 5 4 18/02/2016

2017 5 4 06/12/2018

Letras  Português Integral (Licenciatura) 2014 4 3 17/02/2016

2017 4 4 06/12/2018

Letras  Português Noturno (Licenciatura) 2014 4 3 17/02/2016

2017 5 4 06/12/2018

Licenciatura Integrada Química/Física (N) nsa - - 02/07/2019 (adeq.Lic)
05/01/2016 

Linguística nsa - - 06/03/2018

Matemática Integral (Bacharelado) 2014 1 2 27/06/2015**

2017 4 4 06/12/2018

Matemática Integral (Licenciatura) 2014 3 3 24/06/2015**

2017 5 5 05/12/2018

Matemática Noturno (Licenciatura) 2014 3 3 27/06/2015**

2017 4 4 06/12/2018

Matemática Aplicada e Computacional nsa - - 05/12/2017

Medicina 2013 5 5 07/02/2015

2016 4 4 11/01/2018

2019 4 4 11/02/2021

Música (Bacharelado) nsa - - 19/12/2020

Música (Licenciatura) 2014 2 3 05/01/2016**

2017 5 4 06/12/2018

Nutrição 2013 4 4 07/02/2015

2016 4 4 11/01/2018

2019 5 4 11/02/2021

Odontologia 2016 4 4 11/01/2018

2019 4 4 11/02/2021
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Cursos Ano Enade Conceito Enade CPC Datas das Renovações no 
CEE*

Pedagogia Integral 2014 1 2 24/08/2016**

2017 2 3 05/02/2019** (adeq. Licen-
ciatura)

Pedagogia Noturno 2014 1 2 24/08/2016**

2017 1 3 05/02/2019** (adeq.Licencia-
tura)

Química (Bacharelado) 2014 5 4 18/02/2016

2017 5 4 06/12/2018

Química (Licenciatura) 2014 2 3 03/05/2018**

2017 5 5 06/12/2018

Química Tecnológica 2014 5 4 18/02/2016

2017 4 4 06/12/2018

Curso Sup. Tecn. Saneamento Ambiental nsa - - 28/12/2016

Sistemas de Informação 2017 4 4 06/12/2018

Curso Sup.Tecn. Construção de Edifícios nsa - - 12/04/2017 
(extinto 2018)

Curso Sup. Tecn. Análise Desenv.  Sistemas nsa - - 01/10/2016

Fontes: Inep/Mec e CEE, 2021. *Conceitos Enade 4 e 5: renovação sem visita presencial ao 
curso; **Conceitos 1, 2 e 3: renovação com visita; NSA = não se aplica: cursos que não se 
enquadram, renovação com visita; Períodos de renovação de reconhecimento variam de 3 
a 5 anos;  CPC - Conceito Preliminar de Curso.
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6. Programas e Editais PRG

6.1. Programa de Apoio Didático – PAD

A Unicamp desenvolve programas de apoio ao ensino para estudantes 
de graduação por colegas (Programa de Apoio Didático - PAD) e por estu-
dantes de pós-graduação (Programa de Estágio Docente - PED). O PAD, é 
destinado a estudantes de graduação e do Programa de Formação Interdis-
ciplinar Superior (ProFIS). Atua no auxílio aos estudantes em atividades que 
envolvam o aprimoramento da graduação. Sob supervisão de um professor 
responsável pela disciplina, tais programas também contribuem para o de-
senvolvimento cognitivo e de  competências docentes desses auxiliares de 
ensino. Os PADs atuam (com bolsas ou de forma voluntária) como um elo 
da mediação entre o docente responsável e os estudantes. 

O PAD é de responsabilidade da PRG, gerido pela Comissão Coordenado-
ra do PAD e regulamentado pela Resolução GR-54/2010. O programa PED 
está sob responsabilidade da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PRPG), de forma 
compartilhada com a PRG. Entre 2017-2021, as bolsas do PAD se mantiveram 
em número similar durante estes anos devido às restrições orçamentárias, e 
bolsas extras foram atribuídas às unidades em 2s2020 e 1s2021. O valor mensal 
da bolsa em abril de 2021 é de R$ 522,05. No entanto, o número de monitores 
voluntários aumentou mais de 70%. A Tabela 6 mostra os dados de bolsistas e 
voluntários do PAD por ano e Unidade Acadêmica.

https://www.prg.unicamp.br/graduacao/pad/
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Tabela 6. Estudantes bolsistas e voluntários do Programa de Apoio Didático (PAD) por unidade de ensino.
UNIDADE 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Bolsistas Voluntários Bolsistas Voluntários Bolsistas Voluntários Bolsistas Voluntários Bolsistas Voluntários Bolsistas Voluntários Bolsistas Voluntários

CEL 13 4 11 4 14 3 14 2 10 9 11 7 10 1

FCA 35 27 34 44 36 85 37 101 41 103 36 90 38 138

FCF (1) (junto com FCM)1 7 6 8 6 8 6 8 3 5 1 8 7

FCM 25 68 17 42 16 46 14 57 14 66 14 80 14 113

FE 39 15 38 20 41 29 41 28 38 39 42 48 41 50

FEA 30 4 29 2 29 3 30 11 30 5 30 14 30 11

FEAGRI 21 4 25 2 22 19 22 9 22 9 22 8 22 18

FEC 21 6 21 6 21 4 21 6 20 1 22 7 24 18

FEEC 40 7 42 2 42 3 44 0 36 3 27 2 39 3

FEF 41 3 39 22 41 37 40 39 41 35 39 46 39 18

FEM 30 3 24 1 30 3 29 0 28 2 27 1 29 2

FENF (2) 7 5 9 11 10 30 10 28 10 33 11 42 11 57

FEQ 11 2 18 6 16 9 16 9 16 10 16 11 17 10

FOP 25 5 26 8 24 21 25 27 24 40 24 51 25 76

FT 43 32 41 32 43 51 44 56 44 72 43 104 44 74

IA 32 16 33 14 32 34 32 29 31 45 32 56 33 84

IB 35 69 44 58 40 94 40 129 41 84 42 154 47 178

IC 38 10 38 3 38 5 38 0 39 10 39 18 39 30

IE 25 3 25 6 24 6 24 0 23 8 25 3 24 2

IEL 34 16 34 12 34 12 34 15 35 17 35 19 48 22

IFCH 31 5 27 13 30 26 30 25 31 33 34 55 32 98

IFGW 43 2 40 0 41 2 40 1 39 6 41 6 43 5

IG 40 32 41 54 37 80 36 73 36 65 37 86 36 102

IMECC 70 7 66 6 63 24 66 17 64 23 65 42 70 14

IQ 20 1 20 3 20 8 26 17 31 13 28 25 28 29

PRG(3) - - 8 0 74 0 78 0 96 1 63 0 71 1

ProFIS 31 0 32 4 36 0 36 0 36 0 24 10 32 11

TOTAL 780 346 789 381 862 640 875 685 884 735 834 986 894 1.172

Notas: FCF foi criada em Março/2014 (Deliberação CONSU-A-001/14). (2) A (FENF) foi criada em Agosto/2012 (Deliberação CONSU-A-09/12). 
(3) Desde 2015, há bolsistas PAD da PRG, como monitores do Programa UniversIDADE e bolsistas da PRG como monitores do PAA.
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6.2. Programa de Acompanhamento Acadêmico - PAA

O programa de Acompanhamento Acadêmico (PAA) foi instituído em 2014 
pela Deliberação  CONSU-A-014/2014, que adicionou o Artigo 49A no Regi-
mento Geral dos Cursos de Graduação, definindo evolução acadêmica míni-
ma, sem o qual o estudante deveria fazer plano de estudos sob supervisão 
da coordenação de curso. A inserção de estudantes no PAA foi iniciada no 
1s2015, sendo realizada semestralmente pelo sistema DAC, que calcula o ín-
dice do estudante a partir de seu CPE e do período letivo cursado. 

A entrega e desenvolvimento dos planos foi acompanhada de forma ma-
nual pelos coordenadores até 2s2017. Em maio deste ano, uma Comissão 
Coordenadora do PAA (Deliberação CCG 20/2017) iniciou, junto à DAC, o 
levantamento de efetividade do programa, bem como das dificuldades com 
o acompanhamento dos planos pelas coordenações, além das dificuldades 
acadêmicas, sociais, pedagógicas e psicológicas dos estudantes incluídos. 

Decidiu-se pelo desenvolvimento de um sistema SIGA-DAC de acompa-
nhamento dos estudantes do PAA, inserção e edição dos planos de estudo e 
atuação dos coordenadores. Sua implantação no 2o sem/2017 foi acompa-
nhada de apresentação na CCG, manuais de orientação aos coordenado-
res e estudantes, calendário de atuação, ampla divulgação aos estudantes 
envolvidos via sistema de email institucional e à representação estudantil na 
CCG. Esta função pode ser acessada pela coordenação PAA, PRG, coorde-
nadores de curso e estudantes do programa, via SIGA-PAA. Identificaram-se 
inúmeras dificuldades de acompanhamento e baixa efetividade do progra-
ma (poucos estudantes recuperaram a progressão acadêmica). O fluxo dos 
estudantes inseridos no PAA entre 2017-2020 pode ser observado nas figuras 
18 e 19. Na Tabela 7, observam-se as razões de saídas do PAA.

Em adição as estas ações, implantou-se o sistema de alertas no SIGA, 
como alternativa de identificação mais precoce dos estudantes com dificul-
dades (detalhado no Projeto GestaGrad). Seu objetivo foi oferecer instru-
mento para prevenir, por meio do acompanhamento das coordenações, a 
entrada dos estudantes no PAA. Em 2018, após a utilização de dois semes-
tres-piloto do sistema SIGA-PAA e reorientação dos coordenadores, passou-
-se a aplicar a norma de desligamento para estudantes que não registravam 
seu plano de estudos aprovado pela coordenação. A partir de 2020, com a 
pandemia de Covid-19 e mudanças nas  normas acadêmicas, não foi mais 
possível aplicar  os requisitos do PAA e as inscrições de novos estudantes 
no PAA foi suspensa, conforme consta nas Deliberações CEPE-A-004/2020, 
CEPE-A-09/2020 e CEPE-A-06/2021.  

https://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/regimento-geral
https://www.dac.unicamp.br/portal/graduacao/regimento-geral
https://drive.google.com/file/d/1WSC2gXODvNZ_v51owM-LA984Z_skNxR9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WSC2gXODvNZ_v51owM-LA984Z_skNxR9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_y3TFaQoAsZEwtCgunC1vns8flpYYMJx/view?usp=sharing
https://sistemas.dac.unicamp.br/siga/matricula/protected/autorizacao/busca_plano_estudos_paa.xhtml;jsessionid=68B5850911D369C2E95917921CC3E0E9?cid=209
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Em relação à saída do PAA, na Figura 19 são mostrados os casos de 
concluintes, estudantes que atingiram CP (coeficiente de progressão) acima 
do exigido pela Deliberação CONSU-A-014/2014, ou ainda estudantes que 
ingressaram em outro curso na universidade. Estes dados podem ser obser-
vados na Tabela 7.

Figura 18. Números de estudantes inseridos no PAA segundo área por ano, 

Ingressos (azul), saídas (laranja), ativos (verde).
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Figura 19. Percentual de saída do PAA por sucesso* (2015-2019). *conclusão de curso ou CP 
acima do  exigido.

Tabela 7. Razões dos Egressos no PAA por área de conhecimento (2015-2021).

Áreas Razões da Saída PAA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Artes Abandono 1 1 0 1 0 0 0

Conclusão de Curso 0 0 0 1 1 0 0

CP Acima do Exigido 0 0 2 1 0 2 0

Deslig. Del. Consu-A-14/2014* 0 0 0 0 1 0 0

Ingresso outro Curso 0 0 0 0 1 0 0

Integral. Excedida Projeção 0 1 0 0 1 0 0

Trancamentos Excedidos 0 0 0 0 1 0 0

Total Ativos  no PAA 2 3 3 4 3 1 1

Ciências 
Biológicas e 
da Saúde

Abandono 4 5 1 2 2 0 0

Conclusão do Curso 0 0 0 0 1 0 0

CP Acima do Exigido 0 1 3 2 0 4 0

Deslig. Del. Consu-A-14/2014* 0 0 0 1 5 0 0

Ingresso outro Curso 0 0 0 0 2 1 0

Integral. Excedida Projeção 0 1 6 2 0 0 0

Matrícula Cancelada A Pedido 0 1 1 1 1 1 0

Não Renovação De Matrícula 0 1 1 0 0 0 0

Prot. Estudante Conv. PEC-G 0 0 0 1 0 0 0

Reingresso no mesmo curso 0 1 0 0 0 0 0

Trancamentos Excedidos 0 0 0 1 0 0 0

Total Ativos no PAA 9 18 17 24 29 23 23
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Áreas Razões da Saída PAA 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ciências 
Exatas e da 
Terra

Abandono 7 22 12 23 21 0 0

Conclusão do Curso 0 0 1 4 5 0 0

CP Acima do Exigido 0 8 5 4 0 16 0

Deslig. Del. Consu-A-14/2014* 0 0 3 15 3 0 0

Ingresso outro Curso 6 16 15 12 11 8 0

Integral. Excedida Projeção 6 26 14 23 14 0 0

Matrícula Cancelada a Pedido 3 3 10 13 5 2 0

Mudança de Curso 0 0 0 5 0 1 0

Não Renovação de Matrícula 0 1 13 1 6 0 0

Protocolo Estudante PEC-G 1 1 0 0 0 0 0

Reingresso no mesmo Curso 2 3 9 4 0 0 0

Trancamentos Excedidos 0 5 9 3 1 0 0

Total Ativos  no PAA 115 155 144 134 120 93 93

Humanida-
des

Abandono 4 10 13 15 10 0 0

Conclusão do Curso 0 1 1 2 6 0 0

CP Acima do Exigido 0 2 7 0 0 7 0

Deslig. Del. Consu-A-14/2014* 0 0 0 9 4 0 0

Ingresso outro Curso 2 5 3 4 5 1 0

Integral. Excedida Projeção 2 1 5 7 7 0 0

Integralização Excedida 0 0 0 0 1 0 0

Matrícula Cancelada a Pedido 2 3 3 8 4 2 0

Não Renovação de Matrícula 0 3 2 1 1 0 0

Protocolo Estudante PEC-G 0 1 0 0 0 0 0

Reingresso no mesmo Curso 0 2 0 3 0 0 0

Trancamentos Excedidos 0 2 6 12 1 0 0

Total Ativos no PAA 36 65 78 63 63 53 53

Engenha-
rias/
Tecnológicas

A pedido da Unicamp 0 0 0 1 0 0 0

Abandono 9 34 17 24 21 0 0

Conclusão do Curso 0 0 4 4 11 0 0

CP Acima do Exigido 0 9 20 5 0 33 0

Deslig. Del. Consu-A-14/2014* 0 0 0 14 11 0 0

Ingresso outro Curso 5 14 13 12 17 15 0

Integral. Excedida Projeção 5 12 25 14 25 0 0

Integralização Excedida 0 0 0 1 0 0 0

Matrícula Cancelada a Pedido 1 10 7 11 10 2 2

Não Renovação de Matrícula 0 4 5 2 2 0 0

Protocolo Estudante PEC-G 0 0 2 1 1 0 0

Reingresso no mesmo Curso 0 3 1 4 0 0 0

Trancamentos Excedidos 0 1 2 8 0 0 0

Transferência para Outra IES 0 0 0 1 0 0 0

 Total Ativos no PAA 115 185 192 221 209 160 158

 *Deliberação.CONSU-A-14/2014. inclui o Artigo 49A no Regimento Geral de Graduação, que 
dispõe sobre o Programa de Acompanhamento Acadêmico, onde consta “§ 30 - Caso o 
estudantenão cumpra o que lhe foi estipulado pelo Programa de Apoio Acadêmico, ou na 
ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 49, o estudanteterá sua matrícula 
cancelada.
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6.3. Programa de apoio a atividades extra-curriculares 
(PAAEC)

O Paaec oferece apoio financeiro para realização e participação de en-
tidades estudantis e/ou estudantes dos cursos de graduação da Unicamp 
em atividades extra-curriculares de caráter universitário com abrangência 
regional, nacional ou internacional. Incluem-se eventos acadêmicos, científi-
cos, tecnológicos, culturais e esportivos, dentro ou fora da universidade. Os 
editais são divulgados semestralmente, sendo as candidaturas julgadas por 
uma comissão.  

Em 2017, havia quatro categorias de eventos, esportivos e acadêmicos, 
dentro e fora da Unicamp. No ano seguinte, os editais foram revisados e se-
parados em eventos internos (dentro da Unicamp) e eventos externos (fora 
da Unicamp), foram revistos os formulários de inscrição e proposto um mo-
delo para o relatório final. Em 2019, foram publicados editais para ativida-
des coletivas externas, atividades coletivas internas e atividades individuais, 
com inscrições e pareceres informatizados. Em 2020 e 2021 os editais foram 
suspensos em razão da pandemia. Os projetos contemplados e os recursos 
aplicados estão nas Tabelas 8 e 9. 

 Tabela 8. Números de solicitações Editais PAAEC 2019.

 Coletivos Externos Coletivos Internos Individuais Total

Contemplados 15 4 3 22

Parcialmente Contemplados 12 27 13 52

Não Contemplados 10 6 8 24

Total de Inscrições 37 37 24 98

Tabela 9. Valores aplicados aos Editais PAAEC 2017-2019.

Ano No. Editais Valores R$ Projetos Contemplados

2017* 1 80.000,00 42

2018 2 153.280,00 82

2019 2 300.000,00 74
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6.4. Edital para Seleção de Professores - Nucli-ISF/
Unicamp

Em 2017, a Unicamp participou do programa Idiomas sem Fronteiras, do 
MEC, por meio do Núcleo de Línguas (NucLi). O programa teve duração foi 
coordenado por docentes do CEL e IEL, com apoio da PRG e CGU. Em 2019, 
o programa foi cancelado pelo MEC.

Os cursos presenciais e online de inglês foram destinados aos estudantes e 
servidores da Unicamp, voltados para a linguagem acadêmica (produção e 
compreensão escrita e oral), com duração de 16h e 32h.  As chamadas, va-
gas, inscritos e percentual de concluintes são apresentados na Tabela 10. O 
programa também contou com o oferecimento de provas do Toefl e cursos 
de segunda língua-português para estrangeiros. 

Tabela 10. Cursos de Inglês oferecidos pelo Núcleo de Línguas do Programa de Idiomas 
sem Fronteiras - Núcleo de Línguas (NucLi) - 2017- 2019.

2017 2018 2019

Chamada 4 1 3 4 5 6 7 8 1 2

Vagas 406 280 260 135 378 378 130 510 504 504

Inscrições 526 387 562 223 524 496 121 332 461 698

% de Concluintes 36,9 37,1 48,8 47,4 56,6 55,9 53,9 55,9 62 48.5
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6.5. Edital Santander para Bolsas de 
Empreendedorismo

A PRG é responsável pelo Edital Santander de bolsas de empreendedo-
rismo. São oferecidas 18 bolsas, em parcela única, por ano. O 1o edital foi 
lançado em abril/2021. O programa tem a finalidade de selecionar estudan-
tes matriculados nos cursos de graduação para realização de atividades de 
empreendedorismo vinculadas a seu curso de graduação, mediante o rece-
bimento de bolsa por candidato que tenha ingressado por algum dos pro-
gramas de ação afirmativa:  PAAIS, Profis, cotas étnico-raciais ou Indígenas. 

6.6. Edital Santander para Bolsas de Mérito com 
Inclusão Social

A PRG é responsável pelo edital de Bolsas de Mérito com Inclusão Social 
do Programa Santander Universidades. Concorrem neste Edital os melhores 
estudantes de graduação, ingressantes com utilização de cotas através do 
Vestibular ou da modalidade Enem-Unicamp. Os candidatos deveriam ter 
participado do processo de Bolsa-Auxílio do SAE/PRG e estarem cursando 
sua primeira graduação. Um total de 13 estudantes, por período de 3 meses, 
receberam bolsas em 2020. 
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6.7. Chamada para Projetos RenovaGrad 2020

A chamada para Projetos de Renovação Curricular – RenovaGRAD teve 
como objetivos: a) facilitar o planejamento e implementação de mudanças 
curriculares, de estratégias educacionais e de avaliação do estudante ali-
nhadas aos princípios propostos pelo projeto estratégico RenovaGRAD; b) 
promover trocas de experiências com outras instituições e/ou profissionais 
de referência nas diferentes áreas de conhecimento dos cursos de gradua-
ção; c) promover formação docente em estrutura e desenho curricular, es-
tratégias de ensino e aprendizagem, de avaliação do estudante e uso de 
recursos digitais para ensino remoto e híbrido. Os projetos submetidos e 
contemplados podem ser observados no Quadro 3. Detalhes do edital em 

[https://www.prg.unicamp.br/wpcontent/uploads/2020/07/chamadaRe-
novaGrad_2020_versaopublicada30julho2020vf.pdf].

Quadro 3. Projetos contemplados na Chamada Projetos RenovaGrad 2020.

Unidade Solicitante Título da Proposta Coordenador de Curso Área

FCM - Faculdade De Ciências Mé-
dicas

Projeto Piloto – Observação 
Clínica à Distância No Ensi-
no De Graduação Em Saúde

Joana F. Braganca Bas-
tos

 Bio e Saúde

IA - Instituto De Artes Proposta Renovagrad IA – 
Interdisciplinaridade, Inova-
ção, Formação

Larissa Oliveira n° Ca-
talao

Artes

FCF - Faculdade De Ciências Far-
macêuticas

Implantação De Ambiente 
De Produção De Conteúdo 
Didático Digital Da Faculda-
de De Ciências Farmacêu-
ticas

Laura Oliveira Nasci-
mento

Bio e Saúde

FEF - Faculdade De Educação 
Física

Projeto De Renovação Cur-
ricular Na Graduação Reno-
vagrad

Sergio Settani Giglio Bio e Saúde

FENF - Faculdade De Enfermagem Proposta De Renovação 
Curricular Do Curso De Gra-
duação Em Enfermagem

Erika Zambrano Tanaka Bio e Saúde

FOP - Faculdade De Odontologia 
De Piracicaba

COVID-19 – Impactos Da 
Pandemia E Uso Da Tecno-
logia E Aplicações 3D No 
Curso De Graduação Em 
Odontologia Da FOP-UNI-
CAMP

Wander Jose Da Silva Bio e Saúde

IB - Instituto De Biologia Projetos De Renovação Cur-
ricular E Aprimoramento Do 
Ensino Nos Curso De Gra-
duação.

Maria Andreia Delbin Bio e Saúde

https://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/07/chamadaRenovaGrad_2020_versaopublicada30julho2020vf.pdf
https://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/07/chamadaRenovaGrad_2020_versaopublicada30julho2020vf.pdf
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Unidade Solicitante Título da Proposta Coordenador de Curso Área

FEA - Faculdade De Engenharia 
De Alimentos

Projeto Renovagrad Mirna Lucia Gigante Exatas e Tecnol.

FEAGRI - Faculdade De Engenha-
ria Agrícola

Aprimoramento Do Ensino 
Remoto

Marco Tulio Ospina Pa-
tino

Exatas e Tecnol.

FEC - Faculdade De Engenharia 
Civil, Arquitetura E Urbanismo

Sala Invertida Multidisci-
plinar Integrada De Ensino 
Ativo Para Disciplinas E 
Projetos De Extensão Dos 
Cursos De Engenharia Civil 
E Arquitetura E Urbanismo

Luana Mattos Oliveira 
Cruz

Exatas e Tecnol.

FEQ - Faculdade De Engenharia 
Química

Preparação e Adequação De 
Experimentos Para Serem 
Realizados De Forma Remo-
ta: Abordagem De Ensino 
Híbrido Em Disciplinas De 
Laboratório

Raphael Soeiro Suppino Exatas e Tecnol.

FT - Faculdade De Tecnologia Projeto De Renovação Cur-
ricular Na Graduação 2020: 
Reestruturação Das Discipli-
nas De Física E Matemática 
Da Faculdade De Tecnologia

Marta Siviero Guilherme 
Pires

Exatas e Tecnol.

IFGW - Instituto De Física “Gleb 
Wataghin”   

Introdução De Kits Experi-
mentais No Curso De Física 
Experimental IV (F 429)

Felippe Alexandre Silva 
Barbosa

Exatas e Tecnol.

IMECC - Instituto De Matemática, 
Estatística E Computação Cientí-
fica

Renovação Curricular Na 
Graduação (Renovagrad) E 
Aprimoramento Do Ensino 
Nos Cursos De Graduação

Mahendra Prasad Pan-
thee

Exatas e Tecnol.

IQ - Instituto De Química Produção De Conteúdo Di-
dático Audiovisual Voltado 
Para O Ensino Experimental 
De Química

Italo Odone Mazali Exatas e Tecnol.

IE - Instituto De Economia Aquisição De Notebooks 
Para Laboratório, Trabalhos 
Em Grupo E Atividades In-
terativas

Adriana Nunes Ferreira Humanas

IEL - Instituto De Estudos Da Lin-
guagem

Criação Dos Lablets – Labo-
ratórios Do Curso De Letras: 
Labli E Labtxt

Aquiles Tescari Neto Humanas

IFCH - Instituto De Filosofia E 
Ciências Humanas

Tecnologias Digitais E Novas 
Linguagens No Ensino De 
Humanidades No Contex-
to Da Reforma Do Ensino 
Médio

Joice Melo Vieira Humanas

IG - Instituto De Geociências Projeto Piloto De Constru-
ção De Uma Sala Invertida 
Para O Ensino Dos Cursos 
De Graduação: Geografia 
E Geologia Do Instituto De 
Geociências

Vicente Eudes Lemos 
Alves

Humanas/Exatas 
e Tec.

FCA - Faculdade De Ciencias Apli-
cadas

Proposta Da Faculdade De 
Ciências Aplicadas - FCA/
Unicamp

Sandra Francisca Bezer-
ra Gemma

Multidisciplinar
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6.8. Edital Ensino Híbrido

https://www.prg.unicamp.br/edital-ensino-hibrido/

A Pró-Reitoria de Graduação (PRG), com apoio do Grupo Gestor de Tec-
nologias Educacionais (GGTE), visando o desenvolvimento do ensino híbrido 
na Graduação por meio do desenvolvimento de atividades complementares 
às atividades presenciais dos cursos Graduação, lançou um edital específico 
(Resolução GR 38/2019).  Os projetos aprovados desenvolvidos até julho de 
2020 estão apresentados no Quadro 4. 

Links da divulgação edital e resultado

[https://www.unicamp.br/unicamp/index.php/noticias/2019/10/17/Pró-
-Reitoria-de-graduacao-lanca-edital-para-incentivar-atividades-didaticas-
-em]

[https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/12/18/projetos-de-ensi-
no-hibrido-sao-aprovados-em-edital]

https://www.prg.unicamp.br/edital-ensino-hibrido/
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Quadro 4. Projetos contemplados no Edital Ensino Híbrido 2020-2021.
Unidade Título da Proposta Professor l Reais (R$)

IE Produção de vídeo-aulas para CE423 – Econometria Alexandre Maia 2.800,00

FEC Ensino de modelagem BIM com ACHICARD: vídeo-au-
las como parte do ensino híbrido

Ana Cuperschmid 4.950,00

IB Produção de roteiro de atividades e vídeos de ani-
mação de química orgânica e bioquímica utilizando o 
modelo poligonal  em 3D

Carlos Bonafé 7.629,84

FOP
Produção de vídeo-aulas para DM041 – Cárie IV

Débora Alves 8.200,00

FEC Vídeo-aulas de Urbanismo Evandro Ziggiatti 9.700,00

FEEC Produção de vídeo-aulas para EE530 (Eletronica Bási-
ca I) e EE532 (Eletrônica aplicada)

Fabiano Fruett 5.200,00

FT Produção de vídeo-aulas para EB604 – Toxologia 
Regulatória e ST573 – Toxicologia Ambiental

Gisela Umbuzeiro 6.500,00

FEQ Produção de Material Voltado ao ensino híbrido na 
FEQ: uma nova forma de compreender a teoria

Edson Tomaz 5.500,00

IE Vídeo-aulas  em contabilidade e Análise de Balanço Rodrigo Lanna -

IA Produção de vídeo-aulas para para AP762 – Estágio 
supervisionado I

Selma Machado 6.500,00

FT Produção de vídeo-aulas para SI700 – Programação 
para Dispositivos Móveis

Ulisses Martins 2.950,00

6.9. Programa Professor Especialista Visitante (PPEV)

O Programa Professor Especialista Visitante (PPEV), criado em 2010 (Re-
solução GR 038/2010, alterado pela GR14, de 23/04/2014), tem propiciado a 
interação entre docentes e discentes da Unicamp com profissionais deten-
tores de notório conhecimento técnico-científico em suas áreas de atuação, 
buscando aproximá-los das demandas do mundo do trabalho. Assim, o 
programa contribui para a melhoria dos cursos. Neste período foram imple-
mentadas várias ações buscando o aprimoramento do PPEV:

1. Criação de um programa de recepção aos professores, realizado no 
[ea]2, que envolve a apresentação da Unicamp, do Programa e dos 
professores, que apresentam suas especialidades e as atividades pro-
postas.

2. Realização  de workshop semestral com os Professores Visitantes, 
Coordenadores de curso e PRG, visando a troca de experiência em 
relação às atividades desenvolvidas no semestre. Foram realizados 
workshops em 2018 e 2019 com participação dos Professores Visi-
tantes e Coordenadores dos cursos envolvidos, que enalteceram os 
ganhos para os estudantes e docentes da unidade.  
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3. Revisão do cronograma para o edital, de forma a permitir que as 
etapas de convite, elaboração do projeto, etc. possam ser realizadas 
com maior qualidade. Isto também permitiu que os cursos se or-
ganizassem para trazer Professores Visitantes de interesse comum, 
criando assim, a desejada interdisciplinaridade.

4. Criação de formulários específicos para submissão dos projetos e 
apresentação de relatórios do Professor visitante e do Coordenador.  

5. Divulgações amplas das disciplinas oferecidas, de forma que o PPEV 
atingisse o maior número de estudantes.

6. Cessão de espaço de trabalho no [ea]2, com computadores e acesso 
a internet, para que os professores PPEV possam trocar suas expe-
riências e ter condições de estudo, preparação de aula e atendimen-
to aos estudantes.

Ao longo dos quatro anos relativos a este relatório, participaram oito pro-
fessores em cada semestre. Os projetos submetidos foram avaliados por uma 
comissão, composta por coordenadores de graduação das áreas de Exatas, 
Tecnológicas, Humanidades e Artes e Biológicas e da Saúde. Devido às limita-
ções impostas pela pandemia causada pelo COVID-19, no primeiro semestre 
de 2020, as atividades foram realizadas de forma remota. Como a questão do 
isolamento social se manteve no segundo semestre de 2020, o edital PPEV não 
foi lançado, mas o edital voltou a ser lançado em abril de 2021. 

No período do relatório, 46 professores visitantes participaram do pro-
grama. De forma geral, como foi destacado por vários Coordenadores no 
relatório de Avaliação Institucional 2014-2018, e em manifestações na CCG, 
o programa é considerado bem sucedido. 
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No Quadro 5 e figuras 20 e 21, encontram-se informações e o número de 
projetos submetidos e contemplados por curso nos editais PPEV de 2017-2020. 

Figura 20.  Número de Projetos submetidos e contemplados aos editais PPEV 2017-2019.

Figura 21.  Projetos contemplados por área de conhecimento nos editais PPEV 2017-2019.
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Quadro 5.  Projetos contemplados nos editais PPEV de 2017-2020.

Semestre/Ano  Curso  Professor Visitante título

 2S/2017

Enfermagem Emília Campos de Carvalho
 Simulação clínica como estratégia de ensino para o desenvolvimento do raciocínio clínico e da to-
mada de decisão de estudantes de enfermagem.

Fonoaudiologia Renata Paparelli Trabalho docente, trabalho decente - a atuação interdisciplinar na Saúde do Trabalhador.

Odontologia Anne Caroline C. Oenning Diagnóstico Oral: radiologia

Música Roberto Sion
Técnicas para aprimoramento em Prática de Big Band através do exercício da improvisação jazzista 
e trabalho específico com estudantes de saxofone e flauta

Dança Karina Almeida O corpo em foco: perspectivas interdisciplinares na composição coreográfica e na videodança

Estudos Literários Raul Arthuso A escrita do audiovisual: Aspectos práticos e teóricos.

Linguística: Selvino Kokaj Amaral A língua Kaingang viva: pesquisa e prática de uma língua indígena brasileira.

Engenharia Ambiental Vanessa B. M.  Oliveira Qualidade dos solos e a ecotoxicologia como ferramenta para Avaliação de Risco Ecológico

  
1S/2018

Medicina Luciene de O. Conterno Infectologia Moléstias Infecciosas

Licenciatura Daniel Monteiro Costa A temática indígena na escola, na sala de aula e na vida.

Eng. Elétrica Marina de Queiroz Tavares Signal processing and Wireless Communications

Odontologia
 

Sidney F. Raimundo Processo inflamatórios e uso do omega 3 na Odontologia

Artes Visuais Feres Lourenço Khoury Cartografias: territórios narrativos

Linguística
 

 Ricardo Pereira de Melo Ciências Humanas e o Capitalismo

IMECC  Leonardo Barichello Estratégia para Suporte às Disciplinas Básicas de Matemática

 
 
 
 
 
 
 
2S/2018

Artes Visuais  Alex Cerveny -Atelier de Percurso: Sensibilização Poética e Aprofundamento Técnico para Artistas em Formação.

Farmácia Alexandre H. P Ferreira Fisgia cutânea aplicada à cosmetologia e ao desenvolvimento de produtos

Fonoaudiologia Cilmara C. A. Costa Levy Reabilitação bilíngue para surdos e o uso de tecnologias assistivas.

Geologia- Diógenes C. de Oliveira Depósitos de Hidrocarbonetos do pré-sal e sua importância na formação

História Marcelo I. Araujo Hoffman A história do papel das pesquisas nas lutas políticas radicais

Letras Renan Honório Quinalha Direitos Humanos na Contemporaneidade.

Lic. Química/Física Magda Dourado Pucci Musicalidades Ameríndias 

Química Rafael B. da Silva Soares Divulgação científica: públicos e mídias
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Semestre/Ano  Curso  Professor Visitante título

 
 
 
 
 
 
1S/2019

Biologia William Marciel de Souza Identificação e caracterização de vírus por sequenciamento de alto desempenho

 Odontologia Júlio Vargas Neto
Documentação fotográfica na clínica ortodôntica infantil: uma proposta para viabilizar a obtenção 
de registros com qualidade técnica padronizada 

Artes Cênicas Julio Dojcsar
Cenografia e Visualidades- Poéticas e Políticas do Espaço e das Imagens na formação do Artista da 
cena 

Dança Vanessa F. Paiva Macedo Poéticas e Políticas das Artes da Cena na atualidade

Pedagogia Leandro T. de Almeida
Fundamentalismo contemporâneo, produção de sentido e leitura
 

Arquitetura e Urba-
nismo

Carlito Calil Nerto A madeira e a sustentabilidade ambiental urbana

Eng. Produção &/ Eng. 
Manufatura

Ricardo Bragotto
Interação dos cursos de Engenharia de Manufatura e Engenharia de Produção com a Indústria Local 
de Limeira 

Eng. Telecomunicações Weiler Alves Finamore Novas Tecnologias de Telecomunicações

2S/2019

Biologia- Rogerio Ferreira Lourenço Evolução e caracterização molecular de proteobactérias

Engenharia Física. Atila Iamarino Divulgação Científica em novas mídias

Química Ana Olívia Tiroli Cepeda Patentes e Propriedade Intelectual.

Eng. Ambiental Paula Suares Rocha A ecotoxicologia como ferramenta na avaliação ambiental.

Linguística Paulo Vasilescu A linguagem em prática – oficinas de expressão oral.

Artes Visuais Bené Fonteles Experiências artísticas e poéticas com a comunidade e a cidade.

História Ivan Alexander Mizanzuk Podcast como mídia educacional

Ciências Sociais
 

Norma Felicidade Lopes da 
Silva Valencio

Desastre como objeto multifacetado de reflexão: contribuições sob o prisma das Ciências Sociais

1S/2020

Música Mario Augusto Aydar Produção Musical para três realidades diferentes: fonogramas, trilhas e apresentações

Ciências Sociais Monise Fernandes Picanço Análise de dados qualitativos em pesquisas empíricas

Arquitetura Pedro Jobim Pinheiro
Processo de Projeto de Arquitetura na Era Digital: Projetar em um mundo globalizado para contex-
tos locais

Medicina Ruben Peralta Simulação médica no suporte básico e avançado de vida no traumatizado

Nutrição Thaís de Castro Gazotti Tratativa interdisciplinar dos transtornos relacionados a alimentação e forma física

Química Benedito Claudio Trasferetti Química Forense

Estatística Anderson Carlos O. Motta Gestão de Riscos e Fintechs: Mercado Financeiro 4.0
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6.10. Prêmio Reconhecimento Docente pela Dedicação 
ao Ensino de Graduação

O Prêmio de Reconhecimento Docente pela Dedicação ao Ensino de Gra-
duação foi criado em 2011, sendo anualmente concedido aos docentes ati-
vos da Carreira Magistério Superior (MS), Magistério Tecnológico Superior 
(MTS) e Magistério Artístico (MA), que tenham se destacado em atividades 
de ensino de Graduação durante sua carreira. Esta premiação tem como 
objetivo incentivar a dedicação do docente ao ensino de graduação, visando 
sua valorização. Os 173 docentes contemplados desde 2012 estão listados 
por ano na página da secretaria Geral (https://www.sg.unicamp.br/consu/
premiacoes#collapse4):

2012 - 23 docentes

FCM  Angélica Maria Bicudo
FCA  Carlos Raul Etulain
FE  Angela Fatima Soligo
FEA  Celso Costa Lopes
FEAGRI  Antonio  Ludovico  Beraldo
FEC    Mario Conrado Cavichia
FEEC  Yuzo Iano
FEF   Roberto Vilarta
FEM  Robson Pederiva
FEQ    Marco Aurélio Cremasco
FOP    Dagmar De Paula Queluz
FT       André Franceschi De Angelis
IA        Ricardo Goldemberg  
IB        Miguel Arcanjo Areas
IG         Maurício Compiani
IC         Rodolfo Jardim De Azevedo
IE         Miguel Juan Bacic
IEL        Francisco Foot Hardman
IFCH     Andreia Galvão
IFGW   Fernando Jorge Da Paixao Filho
IG          Mauricio Compiani
IMECC  Edmundo Capelas De Oliveira
IQ        José Salvador Barone
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2013 - 21 docentes

FCA   Luciano Allegretti Mercadante
FCM    Eliana Martorano Amaral
FE   Márcia M Strazzacappa Hernández
FEA   Nilo Sérgio Sabbião Rodrigues
FEAGRI  Mauro José Andrade Tereso
FEC   Alberto Luiz Francato
FEEC  Peter Jurgen Tatsch
FEF   Edson Duarte
FEM   Sérgio Tonini Button
FEQ   Maria Alvina Krähenbühl
FOP   Márcio Ajudarte Lopes
FT   Luisa Andréia Gachet Barbosa
IA   Fernando Augusto Almeida Hashimoto
IB   Luís Antônio Violin Dias Pereira
IC   Claudia Maria Bauzer Medeiros
IE   Ana Lúcia Gonçalves Da Silva
IEL   Paulo Sérgio De Vasconcellos
IFCH   Fernando Antonio Lourenço
IFGW  José Joaquín Lunazzi
IG   Celso Dal Ré Carneiro
IMECC  Ary Orozimbo Chiacchio
IQ   Edvaldo Sabadini

2014 - 23 docentes

FCA   Eduardo Paiva Okabe
FCM   Maria Francisca Colella Dos Santos
FE   Vicente Rodriguez
FENF  Maria Helena B de Moraes Lopes
FEA   Flávio Luís Schmidt
FEAGRI  Roberto Testezlaf
FEC   Jorge Luiz Alves Trabanco
FEEC  Léo Pini Magalhães
FEF   Ademir De Marco
FEM   Katia Lucchesi Cavalca Dedini
FEQ   Roger Josef Zemp
FOP   Francisco Carlos Groppo
FT   José Carlos Magossi
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IA   Iara Lis Franco Schiavinatto
IB   Maria Silvia Viccari Gatti
IC   Tomaz Kowaltowski
IE   Eugênia Troncoso Leone
IEL   Ines Signorini
IFCH   José Alves De Freitas Neto
IFGW  Luiz Marco Brescansin
IG   Ticiano José Saraiva Dos Santos
IMECC  Francisco A M Gomes Neto
IQ   Regina Buffon

2015 - 24 docentes

FCA   Marta Fuentes Rojas
FCF   Wanda Pereira Almeida
FCM   Mariangela R. G. Monteiro Antônio
FE   Sérgio Antônio Da Silva Leite
FEF   Elaine Prodócimo
FENF  José Luiz Tatagiba Lamas
FEAGRI  Paulo S. Graziano Magalhães
FEA   Carlos Alberto Rodrigues Anjosa
FEC   Paulo Sérgio Franco Barbosa
FEEC  Cesar José Bonjuani Pagan
FEM   Anselmo Eduardo Diniz
FEQ   José Vicente Hallak D’angelo
FOP   Pablo Agustin Vargas
FT   Rangel Arthur
IA   Gilberto Alexandre Sobrinho
IB   Eduardo Galembeck
IC   Pedro Jussieu De Rezende
IE   Francisco Luiz Cazeiro Lopreato
IEL   Orna Messer Levin
IFCH   Néri De Barros Almeida
IFGW  Mauricio Urban Kleinke
IG   Fresia Soledad Ricardi Torres Branco
IMECC  Paulo Régis Caron Ruffino
IQ  Rogério Custodio
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2016 - 22 docentes

FCA   Cristiano Torezzan
FCF   Patricia Moriel
FCM   Maria Cecília Marconi Pinheiro Lima
FE   Eliana Ayoub
FEA   Marcelo Cristianini
FEAGRI  José Teixeira Filho
FEC   Doris Catharine C. K. Kowaltowski
FEEC  José Wilson Magalhães Bassani
FEF   Marco Antonio Coelho Bortoleto
FENF  Eliete Maria Silva
FEM   Janito Vaqueiro Ferreira
FEQ   Maria Teresa Moreira Rodrigues
FOP   Luís Roberto Marcondes Martins
FT   Marco Antonio Garcia De Carvalho
IA   José Armando Valente
IC   Zanoni Dias
IE   Alexandre Gori Maia
IEL   Márcia Azevedo De Abreu
IFGW  Richard Landers
IG   Carlos Roberto De Souza Filho
IMECC  Lúcio Tunes Dos Santos
IQ   José De Alencar Simoni

2017 - 19 docentes

FCM   Maria Elisabete R. Freire Gasparetto
FE   Sérgio Ferreira Do Amaral
FEA   Marcelo Alexandre Prado
FEAGRI  José Euclides Stipp Paterniani
FEC   Carlos Eduardo Marmorato Gomes
FEEC  Yaro Burian Junior
FEF   Ricardo Machado Leite De Barros
FEM   Waldyr Luiz Ribeiro Gallo
FEQ   Flávio Vasconcelos Da Silva
FOP   Márcio De Moraes
FT   Cassiana Maria Reganhan Coneglian
IA   Daniela Gatti
IB   Sandra Maria Carmello-Guerreiro
IC   Sandro Rigo
IEL  Marcos Aparecido Lopes
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IFCH   Pedro Peixoto Ferreira
IFGW  Carola Dobrigkeit Chinellato
IMECC  Maria Aparecida Diniz Ehrhardt
IQ  Celso Aparecido Bertran

2018 - 14 docentes

FCM   Joana Fróes Bragança Bastos
FEAGRI  Mara De Andrade Marinho
FEC   Núbia Bernardi
FEEC  Michel Daoud Yacoub
FEM   Rubens Caram Junior
FEQ   Liliane Maria Ferrareso Lona
FOP   Jose Francisco Hofling
FT   André Leon Sampaio Gradvohl
IA   Paulo José De Siqueira Tiné
IB   Dora Maria Grassi Kassisse
IC   Anderson De Rezende Rocha
IG   Giorgio Basilici
IMECC  Claudina Izepe Rodrigues
IQ   Pedro Faria Dos Santos Filho

2019  - 13 docentes

FCM   Rita de Cássia letto Montilha
FEAGRI  David de Carvalho
FEEC  Luiz César Martini
FEM   Rosley Anholon
FEQ   Ana Maria Frattini Fileti
FT   Vitor Rafael Coluci
IA   Verônica Fabrini Machado de Almeida
IB   Eneida de Paula
IC   Edmundo Roberto Mauro Madeira
IFCH  Susana Soares Branco Durão
IFGW  Varlei Rodrigues
IMECC  Hildete Prisco Pinheiro
IQ   Ronaldo Aloise Pilli

2020 - 14 docentes

FCA   Luciana Cordeiro Souza Fernandes
FCM   Wilson Nadruz Junior
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FE   Silvio Donizetti De Oliveira Gallo
FEC   Luiz Carlos Marcos Vieira Junior
FEEC  Walmir De Freitas Filho
FEM   Carlos Eduardo Keutenedjian Mady
FEQ   Osvaldir Pereira Taranto
FT   Rosa Cristina Cecche Lintz
IB   Lúcia Elvira Alvares
IC   Edson Borin
IFCH   Mário Augusto Medeiros Da Silva
IFGW  Marcus Aloizio Martinez De Aguiar
IMECC  Sandra Augusta Santos
IQ   Adriana Vitorino Rossi

6.11. Programa Aluno Artista 

O Aluno Artista é um programa que incentiva projetos artísticos e culturais 
de Alunos da graduação da Unicamp, de qualquer área de formação. Teve 
início em agosto de 2010 e é gerenciado pelo SAE. O objetivo é incentivar 
os estudantes a desenvolverem e apresentarem projetos de cunho artístico-
-culturais nos campi, recebendo bolsa mensal e auxílio para desenvolver a 
proposta (ver Tabelas 11 e 12), fomentando a criação e a circulação artístico-
-cultural de novos talentos. Em 2020, comemoraram-se os 10 anos de pro-
grama, com a publicação de um livro comemorativo (Aluno Artista: 10 anos 
de Arte na Universidade) e 45 anos do SAE. 
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Foi firmada uma parceria entre o SAE e o SESC Campinas para apresen-
tações de projetos financiados pelo Programa Aluno Artista. Em 2019, todos 
os projetos desenvolvidos em 2018 se apresentaram no SESC Campinas, 
compondo sua programação cultural. As apresentações não puderam ocor-
rer em 2020, em decorrência da pandemia Covid-19. Em 2021, estão previs-
tas apresentações virtuais dos projetos desenvolvidos em 2020.

6.12. Calourada/Recepção Ingressantes

A Calourada Unicamp é considerada um dos mais importantes projetos ins-
titucionais ao promover o melhor acolhimento possível aos novos estudantes e 
sua integração, contribuindo para a permanência e sucesso acadêmico. Inclui 
atividades de natureza acadêmica, científica, esportiva, cultural e social.  Orga-
nizada e coordenado pela PRG neste período, tem a subcomissão de Recepção 
Ingressantes da CCG como parceira no processo de concepção e análise de 
propostas. Esta subcomissão também responderia pela análise de denúncias 
e/ou qualquer intercorrência durante a recepção. No entanto, essa atuação 
não foi necessária no período porque não houve denúncia de trotes violentos. 
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De 2018 a 2021, a PRG propôs uma nova política de recepção, com cola-
boração ampla da comunidade (órgãos, entidades, unidades de ensino e 
empresas parceiras). 

• Órgãos envolvidos nas Calouradas (37)

PRG / SAE / GGTE / [ea]2 / SAPPE / DLIE / TILS / CCG / COMVEST / DAC 
/ PROEC / DCULT / CDC / CAMPUS SUSTENTÁVEL   CGU  / DEPI HIDS / DEA 
/ GGUS / GGBS/ DEDH / BIBLIOTECA  SBU / SVC / PREFEITURA  SMART 
CAMPUS / DEPTO MEIO AMBIENTE / DSIS / CECOM / PROGRAMA univer-
sIDADE / HEMOCENTRO / EDITORA / LOJA FUNCAMP / CCUEC / MUSEU 
DE CIÊNCIAS / SAVS / OSU UNICAMP / CINE VAGALUME FCA / LABJOR /
PLASMA/MAV/ DERI/ 

• Participação da entidades estudantis (24) 

DCE / CENTROS ACADÊMICOS / BAJA  SAE  / E Racing / Ecocar / URU-
BUS Aerodesign / AO CUBO/ Enactus Campinas / ENACTUS LIMEIRA  / 
Equipe Phoenix de Robótica / COLETIVO INDIGENA/  n° CONSCIÊNCIA NE-
GRA /  PET Eng.Química /  UNIIN / LAU Liga das Atléticas da Unicamp / 
ESTUDANTEARTISTA  / Mercado de Trabalho em Engenharia (MTE) / Clube 
de Consultoria Unicamp / Grupo de Mercado Financeiro / Liga Empreende-
dora /Cristãos Unicamp / Coral Zíper na Boca / BATERIA LIMEIRA / LIGAS 
LIMEIRA  – GP, MF, Mkt e MTE + Baja / 

• Empresas que apoiaram com doações na calourada:  ANUBZ, CPFL, 
SOLSTÍCIO 

Desde 2019, prioriza a agenda 2030 da Organização das Nações Unidas 
e seus 17 ODS, de forma alinhada com o Planes Unicamp. Assim, em mar-
ço de 2021, a PRG participou do I Fórum de Acolhimento, Pertencimento e 
Cidadania aos Estudantes de Ensino Superior - ODS em Ação, promovido 
pela Secretaria de Saúde e Adolescência do Governo do Estado de SP jun-
tamente com outras instituições de ensino superior. Foi um espaço de troca 
de experiências sobre ações que vêm sendo implementadas na recepção 
dos ingressantes. 

Principais ações na Calourada Unicamp:

• Criação Programa Mentoria Unicamp, voltado aos ingressantes; 
• Implantação do Quiosque Fotovoltaico em parceria com Campus Sus-

tentável; 
• Plantio de árvores de turma nas unidades de ensino em parceria com 

Depto Meio Ambiente/Unicamp; 
• Realização de edital Cultural Calourada Unicamp, direcionado a estudan-
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tes de graduação, selecionando trabalhos artísticos (vídeos, poesias, mú-
sicas, filmes) mostrando o valor da Unicamp como instituição de ensino, 
pesquisa e extensão em alinhamento  a agenda 2030 da ONU; 

• Organização de tour em Campinas com estudantes estrangeiros e indí-
genas em parceria com Secretaria Municipal de Turismo de Campinas; 

• Integração e participação das entidades estudantis no evento; 
• Criação de guias e manuais do ingressante; 
• Participação de estudantes em vídeos artísticos e informativos; 
• Organização de mesas temáticas e palestras.

Em razão da pandemia, a Calourada UNICAMP 2021 se deu no formato 
virtual, com um site específico (www.calourada.prg.unicamp.br) com toda 
a programação para uma recepção acolhedora e intensa participação da 
comunidade. Foram criadas ações como:

1. Help Desk virtual, tanto nas unidades de ensino quantos nos princi-
pais órgãos que atendem diretamente os estudantes. 

2. Mesas temáticas alinhadas aos ODS  e direcionadas ä permanência 
estudantil

3. Programa de Mentoria Virtual com os cursos de graduação que ade-
riram 

4. Atividades virtuais culturais

5. Lives e videos com assistentes sociais e orientadoras educacionais - 
SAE

6. Atividades das representações estudantis direcionadas aos ingressantes

http://www.calourada.prg.unicamp.br
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Dados e registros das Calouradas 2018 a 2021 estão apresentados no 
quadro 6.

Ilustrações e Banners para divulgação da Calourada (2018-2021).
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 Quadro 6. Materiais e Registros das Calouradas 2018 a 2021.

Ano divulgação - web site vídeos 

2018 https://www.prg.unicamp.br/noticias/2018/02/
calouradaunicamp2018recebeingressantesnos-
cursosdegraduacao/

https://www.youtube.com/watch?v=uHSAtifEtuA
https://www.youtube.com/watch?v=TCkE2VPCyfM

2019 https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/02/
objetivosdedesenvolvimentosustentaveldaonu-
guiaraoacalourada2019/
https://www.unicamp.br/unicamp/bancodeima-
gens/2019/03/18/calourada2019unicamp
https://vermelho.org.br/2019/02/15/unicam-
podsdaonuguiaraoacalourada2019/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimasnoti-
cias/unicamppromoverecepcaoaosnovosestu-
dantesindigenas/

https://www.youtube.com/watch?v=SYFT0p6XsD8&-
t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=G4xu1Yu3yGE&-
feature=youtu.be

2020 https://www.unicamp.br/unicamp/noti-
cias/2020/03/03/calourada2020dainicioanole-
tivonaunicamp
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/02/
campinas_e_rmc/902071unicampirainovarna-
calourada.html
https://www.unicamp.br/unicamp/noti-
cias/2020/02/18/calourada2020teraprogramai-
neditodementoriaestudantil
https://prezi.com/p/tpomgcbbixot/caloura-
da2020/
https://calourada2020.prg.unicamp.br
https://www.calourada.prg.unicamp.br/

https://www.youtube.com/watch?v=43ZAYKI_xdc&-
feature=youtu.be
https://www.facebook.com/740994906302334/vi-
deos/869913603450913
https://www.facebook.com/740994906302334/vi-
deos/231009958093772
https://www.facebook.com/740994906302334/vi-
deos/319452502024119
https://www.facebook.com/unicampoficial/vi-
deos/532568734044342
https://youtu.be/itkRtnQXB7

 2021
 

Calourada e Mentoria Virtual
www.calourada.prg.unicamp.br,
 https://www.unicamp.br/unicamp/noti-
cias/2021/03/12/com-calourada-virtual-unicam-
p-recebera-os-estudantes-ingressantes
 
 
 

https://www.calourada.prg.unicamp.br/ 
https://www.youtube.com/watch?v=E1h5MCWXujA
https://www.youtube.com/watch?v=PKLkpOjd2Yc&-
t=66s (mesa Boas-vindas)
https://www.youtube.com/watch?v=RIIr3xE2Bhc&t=1s 
(Mesa 1)
https://www.youtube.com/watch?v=-1cf0vLYA_Y&t=-
8s (Mesa 2)
https://www.youtube.com/watch?v=y=-Wp1UguJsI&t-
1s (Mesa 3)
https://www.youtube.com/watch?v=SMbU1LyS8Vg&-
t=2s (Mesa 4)
https://www.youtube.com/watch?v=E_n4ysMOLzw&-
t=1s (Mesa 5)

 

https://www.prg.unicamp.br/noticias/2018/02/calourada-unicamp-2018-recebe-ingressantes-nos-cursos-de-graduacao/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2018/02/calourada-unicamp-2018-recebe-ingressantes-nos-cursos-de-graduacao/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2018/02/calourada-unicamp-2018-recebe-ingressantes-nos-cursos-de-graduacao/
https://www.youtube.com/watch?v=uHSAtifEtuA
https://www.youtube.com/watch?v=TCkE2VPCyfM
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/02/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu-guiarao-a-calourada-2019/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/02/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu-guiarao-a-calourada-2019/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/02/objetivos-de-desenvolvimento-sustentavel-da-onu-guiarao-a-calourada-2019/
https://www.unicamp.br/unicamp/banco-de-imagens/2019/03/18/calourada-2019-unicamp
https://www.unicamp.br/unicamp/banco-de-imagens/2019/03/18/calourada-2019-unicamp
https://vermelho.org.br/2019/02/15/unicamp-ods-da-onu-guiarao-a-calourada-2019/
https://vermelho.org.br/2019/02/15/unicamp-ods-da-onu-guiarao-a-calourada-2019/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/unicamp-promove-recepcao-aos-novos-estudantes-indigenas/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/unicamp-promove-recepcao-aos-novos-estudantes-indigenas/
https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/unicamp-promove-recepcao-aos-novos-estudantes-indigenas/
https://www.youtube.com/watch?v=SYFT0p6XsD8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=SYFT0p6XsD8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=G4xu1Yu3yGE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=G4xu1Yu3yGE&feature=youtu.be
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/03/03/calourada-2020-da-inicio-ano-letivo-na-unicamp
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/03/03/calourada-2020-da-inicio-ano-letivo-na-unicamp
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/03/03/calourada-2020-da-inicio-ano-letivo-na-unicamp
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/02/campinas_e_rmc/902071-unicamp-ira-inovar-na-calourada.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/02/campinas_e_rmc/902071-unicamp-ira-inovar-na-calourada.html
https://correio.rac.com.br/_conteudo/2020/02/campinas_e_rmc/902071-unicamp-ira-inovar-na-calourada.html
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/02/18/calourada-2020-tera-programa-inedito-de-mentoria-estudantil
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/02/18/calourada-2020-tera-programa-inedito-de-mentoria-estudantil
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/02/18/calourada-2020-tera-programa-inedito-de-mentoria-estudantil
https://prezi.com/p/tpomgcbbixot/calourada-2020/
https://prezi.com/p/tpomgcbbixot/calourada-2020/
https://calourada2020.prg.unicamp.br/
https://www.calourada.prg.unicamp.br/
https://www.youtube.com/watch?v=43ZAYKI_xdc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=43ZAYKI_xdc&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/740994906302334/videos/869913603450913
https://www.facebook.com/740994906302334/videos/869913603450913
https://www.facebook.com/740994906302334/videos/231009958093772
https://www.facebook.com/740994906302334/videos/231009958093772
https://www.facebook.com/740994906302334/videos/319452502024119
https://www.facebook.com/740994906302334/videos/319452502024119
https://www.facebook.com/unicampoficial/videos/532568734044342
https://www.facebook.com/unicampoficial/videos/532568734044342
https://youtu.be/itkRtnQXB7I
http://www.calourada.prg.unicamp.br
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2021/03/12/com-calourada-virtual-unicamp-recebera-os-alunos-ingressantes
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2021/03/12/com-calourada-virtual-unicamp-recebera-os-alunos-ingressantes
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2021/03/12/com-calourada-virtual-unicamp-recebera-os-alunos-ingressantes
https://www.calourada.prg.unicamp.br/
https://www.youtube.com/watch?v=E1h5MCWXujA
https://www.youtube.com/watch?v=PKLkpOjd2Yc&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=PKLkpOjd2Yc&t=66s
https://www.youtube.com/watch?v=RIIr3xE2Bhc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=-1cf0vLYA_Y&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=-1cf0vLYA_Y&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=y-WpU1guJsI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=y-WpU1guJsI&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=SMbU1LyS8Vg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=SMbU1LyS8Vg&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=E_n4ysMOLzw&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=E_n4ysMOLzw&t=1s
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Foto - João Marques

Foto - João MarquesFoto - João Marques

Foto: Favaro Jr.
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6.13. O Programa de Mentoria Unicamp - PMU

O Programa de Mentoria da Unicamp (PMU), criado em 2020 pela PRG, 
visa favorecer uma boa convivência na Universidade e contribuir para o su-
cesso acadêmico dos novos estudantes a partir de uma melhor integração 
ao contexto universitário.  O programa se estabelece no primeiro semes-
tre, com duração de 5 meses (março a julho). A PRG elaborou um guia 
para orientar mentores e tutores - https://www.prg.unicamp.br/wpcontent/
uploads/2020/03/MENTORIAUNICAMP2.pdf 

Através da colaboração entre pares, docentes, e com o apoio institucional 
da PRG e das coordenações dos cursos, o programa pretende:

• facilitar, aos ingressantes, o acesso a informações e orientações sobre 
a vida acadêmica dentro do campus e seu entorno; 

• favorecer uma melhor adaptação do ingressante ao funcionamento e 
organização da instituição, dos processos acadêmicos e dos serviços 
institucionais de apoio.

• contribuir para uma melhor experiência universitária através da sociali-
zação e do desenvolvimento interpessoal do ingressante. 

• colaborar com a permanência e o sucesso acadêmico dos estudantes
• contribuir com a formação e engajamento acadêmico dos veteranos 

mentores. 

Em 2020, 472 mentores (estudantes veteranos) voluntários e 43 tutores 
(docentes voluntários) aderiram ao PMU. Com a suspensão das atividades 
presenciais em razão da pandemia COVID-19, o piloto de 2020 foi tempo-
rariamente suspenso. No entanto, alguns cursos conseguiram se adaptar 
rapidamente ao ensino remoto e mantiveram ativo o programa no formato 
virtual. Seus coordenadores destacaram na CCG a importância do PMU no 
apoio aos ingressantes, principalmente nesse momento de excepcionalidade 
com o ensino remoto (Dança - IA, Matemática - IMECC). O PMU também 
fortaleceu a integração dos estudantes indígenas aos demais ingressantes 
de graduação da Unicamp. Em 2021, o programa está ocorrendo integral-
mente no formato virtual. Estão cadastrados até o momento 564 mentores 
(estudantes veteranos voluntários) e 135 tutores  (docentes voluntários).

https://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/03/MENTORIAUNICAMP2.pdf
https://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2020/03/MENTORIAUNICAMP2.pdf
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As reuniões entre mentores (estudantes veteranos voluntários) e ingres-
santes, assim como entre tutores (docentes voluntários) e mentores, estão 
previstas conforme o Quadro 7.

Quadro 7. Cronograma do Programa de Mentoria Virtual UNICAMP 2021.

AÇÃO DATA e HORÁRIO LOCAL RESPONSÁVEL

Reunião coordenadores CCG, outubro 2020 Reunião remota PRG CCG
 

Divulgação do programa para chamar volun-
tários

Fevereiro/2021 Email Secretarias de Gra-
duação UNIDADES

entrega da tabela com nomes de tutores e 
mentores a CCG-  ccg@unicamp.br

04/03/2021 email Coordenadores e 
Secretaria de Gra-
duação

1a. reunião das equipes https://www.youtube.
com/watch?v=5UxyJ5ZCx0I

11/03 de 2021
14 às 16h

Reunião remota PRG / CCG/ [ea]2/ 
OE

Comunicado aos ingressantes sobre o pro-
grama mentoria  

16/03/2021 e próximas 
chamadas 

email Secretaria de Gra-
duação

Encontros quinzenais mentoria
 

A partir de 17/03 até 
junho 2021

Reunião remota Mentores

Encontros mensais equipe (mentor e tutor) A partir de 17/03 até 
junho 2021

Reunião remota Tutores e Mentores

Reunião acompanhamento
Mentores  

 09/04/2021
12:30 às 14:00

Reunião remota OE/SAE /SAPPE / 
CCG

Reunião acompanhamento Tutores
 

28/05/2021
12:30 às 14:00

Reunião remota SAPPE/ OE/ CCG

Coleta da avaliação
 

Julho/2021 Google Forms PRG CCG/ OE

Reunião Encerramento – Tutores, Mentores, 
ingressantes e entrega de certificados

Agosto/2021
12:30 às 14:00

Unidades Coordena-
dores e Tutores

https://www.youtube.com/watch?v=5UxyJ5ZCx0I
https://www.youtube.com/watch?v=5UxyJ5ZCx0I
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6.14. Egressos – Alumni UNICAMP

O projeto estratégico, originalmente denominado Parcerias com Egressos 
da Graduação (PEG), posteriormente foi ampliado para a Pós-Graduação. 
Além de resgatar o histórico das tentativas anteriores para criação de uma 
plataforma Alumni UNICAMP, buscou-se conhecer experiências de outras 
universidades nacionais e estrangeiras, incluindo a Universidade de Porto e 
sua política de egressos e as plataforma utilizada (GraduWay®). Assim, o 
projeto teve como objetivos: 

• estabelecer a colaboração para fins de avaliação da experiência for-
mativa pelo egresso 

• conhecer sua trajetória nos espaços e oportunidades profissionais
• fomentar a contribuição para formação de fundo patrimonial
• viabilizar fundo de apoio a estudantes em necessidade 
• oportunizar oferta de estágio e colocação profissional após a graduação. 

Assim, a plataforma Alumni Unicamp, lançada em agosto de 2020, permi-
te reunir egressos, docentes e estudantes ativos da Unicamp e garantir dados 
para avaliações e indicadores. A administração será descentralizada com intui-
to de envolver todas as unidades de ensino, tendo um funcionário indicado pela 
direção como representante facilitador e articulador, além de se responsabilizar 
por acompanhar o fluxo de entradas de egressos da unidade. Um funcionário 
da administração da PRG / CGU foi designado administrador da plataforma, 
mantendo-se em diálogo com os facilitadores das unidades. 

As informações sobre estudantes cadastrados na plataforma podem ser 
observados na figura 22 e quadro 8. 

https://alumni.unicamp.br/
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Figura 22. Identificação da localização mundial dos Alumni Unicamp (acesso fevereiro 2021).

Quadro 8. Dados plataforma Alumni Unicamp GraduWay (08/2020 – 02/2021).

Total usuários cadastrados até 19/02/2021 n= 4655

Total de usuários não egressos (docentes, funcionários, estudantes em curso) n= 1190

Total egressos por nível de ensino (maior titulação obtida na Unicamp) n

Graduação 2291

Mestrado 573

Doutorado 486

Pós-doutorado 72

Residência Médica 36

Aprimoramento 7

Total 3465

Áreas de ensino n

Artes (IA) 123

Ciências Biológicas e Profissões da Saúde (IB, FCF, FCM, FEF, FENF, FOP) 426

Humanidades (FCA, FE, IE, IEL, IFCH) 564

Ciências Exatas, Tecnológicas e da Terra (FT, IC, IFGW, IG, IMECC, IQ) 725

Engenharias (FEA, FEAGRI, FEC, FEEC, FEM, FEQ) 1539

Total 3377

Mapa – países/regiões dos egressos que informaram localização no mapa n

Argentina Chile Colômbia 3

Brasil 244

Estados Unidos Canada 20

França Suiça Espanha 5

Holanda Luxemburgo Alemanha 9

Suécia 1

Austrália 1

Inglaterra 4

Total 287
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6.15. Projeto Comunicação PRG

O projeto estratégico ComunicaGrad teve seu início em maio de 2017 com 
intuito de redefinir o fluxo de comunicação interna da PRG e seus órgãos e 
propor soluções para o gerenciamento da área de comunicação, desenvol-
vendo um novo portal. A primeira etapa de diagnóstico foi realizada junto a 
equipe da CCUEC de maio até setembro de 2017. Já na segunda etapa, de 
elaboração e execução do projeto, foram  realizadas reuniões em novembro 
de 2017 de planejamento para execução em 2018, o que não ocorreu devi-
do a inviabilidade de implementação por não haver profissionais disponíveis 
para a execução de comunicação. O projeto de implementação de um novo 
portal foi concluído em setembro de 2018 pela funcionária responsável e 
bolsistas BAS. Em 2019, foi incorporada à equipe uma estagiária na área da 
comunicação para auxiliar na divulgação de informações e alimentação dos 
conteúdos no site e redes sociais da PRG.

Ações rotineiras de comunicação da PRG:

• Atualização do site da PRG e diversas mídias periodicamente; 
• Divulgação da PRG como referência aos assuntos ligados à Graduação 

na UNICAMP.
• Divulgação dos programas, ações da PRG e órgãos  e informações nos 

canais virtuais para dar maior visibilidade aos produtos e serviços pres-
tados;

• Divulgação de matérias e informações relacionadas a estratégias e ino-
vações ao ensino de graduação;

• Promoção de eventos com maior alinhamento a política de gestão da 
PRG;

• Utilização de linguagens e formatos específicos para diferentes públicos 
(estudantes, coordenadores, docentes).

• Comunicação ágil e atualizada com usuários internos e externos à uni-
versidade pelas redes sociais (Instagram - @prgunicamp , Facebook 
- https://www.facebook.com/prgunicamp/, canal Youtube - https://
www.youtube.com/c/PRGUnicampOficial/videos)                                                                                           

https://www.facebook.com/prgunicamp/
https://www.youtube.com/c/PRGUnicampOficial/videos
https://www.youtube.com/c/PRGUnicampOficial/videos
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7. Apoio e bolsas para estudantes e docentes 

7.1. Bolsas sociais e as políticas de inclusão

As políticas de diversificação do acesso à Unicamp foram iniciadas em 
2004 com o PAAIS, expandidas com a criação do ProFIS (em 2011), e mais 
recentemente, em 2019,  com cotas étnico-racias, ENEM, vestibular indígena, 
e vagas olímpicas. A mudança na política de acesso à universidade, com 
aumento da diversidade dos ingressantes, resultando em cerca de metade 
dos estudantes provenientes do ensino médio público, mais de um terço dos 
estudantes autodeclarados pretos ou pardos e com crescimento importante 
dos indígenas, que atingiram 2% dos ingressantes. Respondendo a isso, a 
oferta de bolsas de apoio com recursos orçamentários se expandiu no perío-
do deste relatório, aumentando consideravelmente o número de estudantes 
atendidos. Algumas informações sobre a expansão do apoio social ofereci-
do, visando promover a inclusão e permanência, podem ser observadas nos 
dados a seguir (tabelas 11 a 13) e figura 23.

Tabela 11: Número de bolsas SAE-Unicamp* (2016-2021).

Número de Bolsas 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Bolsa Alimentação e Transporte* 550 550 605 605 605 640

Bolsa Alimentação e Transporte – ProFIS 306 285 299 289 270 270

Bolsa Auxílio Emergência 344 344 344 344 344 344

Bolsa Auxílio Estudo Formação – BAEF 50 50 50 50 50 50

Bolsa Auxílio Instalação – BAI 200 200 200 272 294 294

Bolsa Auxílio Intercâmbio 232 232 252 252 252 220

Bolsa Auxílio Moradia 705 1.143 1.254 1.388 1.418 1.533

Bolsa Auxílio Social 1.364 1.500 1.785 1.930 1960 2.055

Bolsa Auxílio Social - Incentivo Complementar (BAS-IC) 250 280 300 300 300 300

Bolsa Pesquisa 279 287 287 287 287 287

Programa EstudanteArtista 30 30 40 40 30 40

Programa de Auxílio a Projetos Institucionais – PAPI 600 600 600 600 600 600

Programa de Auxílio Transporte Estágio Obrigatório – BATO 225 225 225 250 225 225

Programa de Formação Interdisciplinar Superior – ProFIS 301 275 283 277 270 270

*Complementadas pelo Benefício de Isenção de Taxa de Alimentação (BITA)



Relatório de gestão - Pró-Reitoria de Graduação 2017-2021

116

Fonte SAE, 2021

Figura 23. Inscrições no Processo Seletivo de Bolsas Social SAE (2013-2020).

Tabela 12: Número de estudantes atendidos (2016-2020).

Estudantes Atendidos 2016 2017 2018 2019 2020
Bolsa Alimentação e Transporte 1.057 1.119 1.313 1.106 1160
Bolsa Alimentação e Transporte – ProFIS 275 324 291 278 269
Bolsa Auxílio Emergência 237 175 197 194 284
Bolsa Auxílio Estudo Formação – BAEF 69 77 67 69 65
Bolsa Auxílio Instalação – BAI 200 200 199 245 199
Bolsa Auxílio Intercâmbio 45 38 30 51 5
Bolsa Auxílio Moradia 737 1.072 1.366 1.520 1.660
Bolsa Auxílio Social – BAS 1.722 1.831 2.021 2.248 2.277
BAS - Incentivo Complementar (BAS-IC) 234 269 315 328 363
Bolsa Pesquisa 561 559 556 576 540
Bolsa Pesquisa / Empresa 63 86 80 83 76
Bolsa Aluno-Artista 35 30 40 40 31
Programa de Auxílio a Projetos Institucionais – PAPI 431 447 577 650 286
Programa de Auxílio Transporte Estágio Obrigatório – BATO 403 551 628 661 93
Programa de Formação Interdisciplinar Superior – ProFIS 275 317 283 278 269
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Tabela 13. Número de estudantes e familiares beneficiados pelo Programa de Moradia 
Estudantil.

Período Graduação Mestrado Doutorado Familiares Total

2008 764 97 31 86 978

2009 685 107 36 40 868

2010 801 122 50 44 1.017

2011 867 118 33 69 1.087

2012 841 119 52 71 1.083

2013 821 114 80 50 1.065

2014 899 97 53 62 1.111

2015 884 87 50 67 1.088

2016 993 93 50 55 1.191

2017 951 87 45 68 1.151

2018 852 72 45 63 1.032

2019 846 76 52 74 1.048

2020
2021*

732
559

51
33 

49
31

67
72 

899
695

*dados até 05/04/2021

FOTOS DA MORADIA 

Foto : Favaro Jr
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7.2. Bolsas e apoio aos estudantes indígenas

Figura 24. Recepção dos Estudantes Indígenas, 1a. turma (2019).

Figura 25. Recepção dos Estudantes Indígenas, 2a. turma (2020).
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7.2.1. Recepção, bolsas e inclusão
A partir da aprovação do vestibular indígena, em dezembro de 2017, a 

PRG passou a discutir, com um grupo de trabalho, as ações necessárias para 
contribuir com a permanência acadêmica e o sucesso acadêmico dos es-
tudantes indígenas matriculados. Para isso, buscou trocar experiências com 
outras universidades (UFSCar, UFSC) que já os recebiam. Focou em prover 
apoio financeiro, moradia, apoio acadêmico em disciplinas de suporte em 
português e matemática e tutoria mais próxima com as coordenações dos 
cursos. As principais ações de permanência estudantil indigena foram:

1 ) Criação do GT Indígena - Grupo de Trabalho de Inclusão Indígena, insti-
tuído pela Portaria GR n° 39/2018 em 02 de maio de 2018, alterado pela Por-
taria GR n° 50/2018 de 18 de junho de 1018 para nomeação de novos compo-
nentes. Teve como finalidade: estudar as experiências prévias na Unicamp 
e em outras instituições em acesso e inclusão dos estudantes indígenas na 
comunidade universitária, propor condições e estratégias para adequado 
acolhimento e acompanhamento desses estudantes, visando inclusão e su-
cesso acadêmico e promover e divulgar ações de esclarecimento para a 
comunidade universitária acerca de cultura indígena e suas implicações no 
ambiente universitário. No relatório, foram apontadas as ações e direções 
para uma política de permanência aos estudantes indígenas  na unicamp:  
1) promover uma recepção e acolhimento com apoio de uma rede de volun-
tários; dar acesso a bolsas de permanência estudantil conforme as regras e 
estatuto de  bolsas vigente para  a permanência estudantil na universidade ; 
3) acompanhamento acadêmico junto aos cursos de graduação. Acesso ao 
relatório final do trabalho do GT

https://www.prg.unicamp.br/wpcontent/uploads/2019/11/Relat%-
C3%B3rioFinalGTInd%C3%ADgena26102018.pdf

Em 2019 e 2020, a PRG organizou uma recepção acolhedora aos novos 
estudantes indígenas, compartilhada entre a equipe PRG e órgãos da uni-
versidade, grupos de estudantes, docentes, coordenadores de graduação 
e funcionários voluntários e outras instituições, criando uma rede de apoio 
para acolhimento e uma melhor adaptação à vida universitária. A recepção 
dos estudantes indígenas se deu em datas diferenciadas da recepção do 
vestibular Unicamp para garantir uma melhor organização e acompanha-
mento mais individualizado. Em 2019 e 2020, o período de matrícula acon-
teceu no primeiro semestre, mas em 2021, o vestibular Indígena acontecerá 
durante o primeiro semestre  em razão da pandemia, conforme Resolução 
GR 114/2020.

https://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2019/11/Relat%C3%B3rio-Final-GT-Ind%C3%ADgena-26102018.pdf
https://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2019/11/Relat%C3%B3rio-Final-GT-Ind%C3%ADgena-26102018.pdf
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=24887
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=24887
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Desde 2019, foi garantido apoio à permanência estudantil aos estudantes 
indígenas através de: 

• designado um assessor docente da PRG para ser interlocutor com os 
estudantes, coordenadores, órgãos da administração e também com a 
Diretoria Executiva de Direitos Humanos (DEDH) e suas comissões. 

• garantida cota de bolsas BAS, BITA, Bolsa emergencial, BAM e vagas 
na Moradia Estudantil; 

• espaço de convivência exclusivo aos estudantes indígenas no CB I; 
• incentivo à criação de projetos BAS com temáticas de interesse; 
• novas disciplinas de apoio em portugues e matemática; 
• promovida a tutoria próxima com os coordenadores de curso desde a 

chegada dos estudantes indígenas ;
• oferecido acompanhamento com orientadoras educacionais e assisten-

tes sociais do SAE, para manter diálogo constante com os estudantes 
• estimulada mobilização de discentes e docentes da comunidade para 

criação de grupos de apoio, incluindo organizações e pessoas de fora 
da Unicamp, com doações de bens e comida, especialmente para 
aqueles que chegavam com suas famílias e casas de apoio na chega-
da a Campinas. 

• Em 2020 e 2021, a Unicamp cedeu chips de acesso à internet e empres-
tou tablets para auxiliar no ensino remoto.   

7.2.2. Acompanhamento Acadêmico dos Estudantes Indígenas 

Ações implantadas:

• Criadas disciplinas de apoio em letramento para portugues e matemá-
tica em Campinas e Limeira desde 2019, além de disciplina voltada à 
interculturalidade, posteriormente, com várias unidades envolvidas (IEL. 
FE, FCA, IFCH, FT)

• Alocadas bolsas PAD e PED  para as disciplinas de apoio 
• Oferecido acompanhamento acadêmico individualizado com elabora-

ção de  relatórios anuais  2019 e 2020 em parceria com a equipe de 
orientadoras educacionais do SAE, DAC e o apoio da CAIAPI (Comis-
são Assessora para a Inclusão Acadêmica e Participação dos Povos 
Indígenas DeDH) - criada em 2020, com dados de fluxo acadêmico 
nas turmas 2019 e 2020 https://drive.google.com/file/d/15brMnRHnL-
ZyVe1yKlVC-QjjJBOqS3fq-/view?usp=sharing; https://drive.google.com/
file/d/1bJV_FlbTanCHNWvWB5RI3Q5XlfEcwAad/view?usp=sharing; ht-
tps://drive.google.com/file/d/1zD8iqfC5vGujE9FNpiSKEqCCnGLhK6js/
view?usp=sharing

Foto: Favaro Jr

https://drive.google.com/file/d/15brMnRHnLZyVe1yKlVC-QjjJBOqS3fq-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15brMnRHnLZyVe1yKlVC-QjjJBOqS3fq-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJV_FlbTanCHNWvWB5RI3Q5XlfEcwAad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bJV_FlbTanCHNWvWB5RI3Q5XlfEcwAad/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zD8iqfC5vGujE9FNpiSKEqCCnGLhK6js/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zD8iqfC5vGujE9FNpiSKEqCCnGLhK6js/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zD8iqfC5vGujE9FNpiSKEqCCnGLhK6js/view?usp=sharing
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• Elaborados questionários e realizadas entrevistas individualizadas de 
acompanhamento  acadêmico em 2019, pelo SAE, para auxiliar os 
coordenadores. Em 2020, foram elaborados pela CGU, PRG e SAE com 
questões direcionadas às atividades remotas em face da pandemia.

• Mentoria com estudantes do Programa Pet Química para apoio acadê-
mico.

• Reuniões periódicas com representantes estudantes indígenas e CAIAPI 
• Ações integradas feitas pelo SAPPE/ PRG; FCM e centros de saúde da 

universidade CECOM e de Barão Geraldo, para acompanhamento e as-
sistência  de saúde física e psicológica aos estudantes e familiares antes 
e durante a pandemia.

 

7.2.3. Dados do Vestibular e Evolução Acadêmica 

O Vestibular Indígena Unicamp 2019 ofereceu 72 vagas para  candida-
tos(as) de diversos povos e etnias, aldeados e não aldeados. Nesta edição, 
as provas foram realizadas nas seguintes cidades: Recife (PE), Manaus (AM), 
São Gabriel da Cachoeira (AM), Campinas (SP) e Dourados (MS). Estas cida-
des de aplicação das provas foram ampliadas em 2020 e 2021 (Tabela 14).

Tabela 14. Cidade de realização das provas e número dos candidatos ao vestibular 
indígena Unicamp 2019, 2020 e 2021.

Cidade de realização de 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 - - 

Dourados-MS 24 74 64

Total 611 1675 1697

Fonte: Comvest 2021.

Em 2020, a Unicamp ampliou as vagas oferecidas pelo Vestibular Indígena 
para ingresso em seus cursos de graduação, que passaram de 72 para 96 em 
2020, com a inclusão de sete novos cursos nessa modalidade: Ciências Bio-
lógicas (integral e noturno), Educação Física (integral e noturno), Engenharia 
de Alimentos (integral e noturno), Engenharia de Telecomunicações (integral), 
Engenharia de Transportes (noturno), Sistemas de Informação (integral) e Tec-
nologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (noturno) (tabela 15). 
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Na tabela 16, pode-se observar a situação dos matriculados em 2019 e 
2020, com aumento proporcional dos trancamentos da turma 2020 no ano 
de 2020, com 84,4% dos ingressantes da turma 2019 ativos no início de 2021. 

Tabela 15. Cursos, Vagas e Inscritos para Vestibular Indígena

Vagas Inscritos
Curso 2019 2020 2019 2020

Administração (Noturno) 2 2 56 88
Administração Pública (Noturno) 2 2 28 49
Arquitetura e Urbanismo (Noturno) 2 2 15 22
Artes Cênicas (Integral) 2 2 4 14
Artes Visuais (Integral) 2 2 5 21
Ciências Biológicas (Integral) – 2 – 55
Ciências Biológicas – Licenciatura (Noturno) – 2 – 25
Ciências do Esporte (Integral) 1 1 6 7
Ciências Econômicas (Integral) 2 2 7 9
Ciências Econômicas (Noturno) 2 2 5 9

Ciências Sociais (Integral) 2 2 6 19
Ciências Sociais (Noturno) 2 2 6 10
Comunicação Social – Midialogia (Integral) 2 2 9 9
Dança (Integral) 2 2 5 11
Educação Física (Integral) – 4 – 82
Educação Física (Noturno) – 4 – 47
Enfermagem (Integral) 2 2 191 398
Engenharia Agrícola (Integral) 2 2 14 21
Engenharia de Alimentos (Integral) – 2 – 12
Engenharia de Alimentos (Noturno) – 2 – 6
Engenharia de Manufatura (Integral) 1 1 1 1
Engenharia de Produção (Integral) 1 1 8 16
Engenharia de Telecomunicações (Integral) – 2 – 30
Engenharia de Transportes (Noturno) – 2 – 5
Engenharia Elétrica (Integral) 2 2 21 46

Engenharia Elétrica (Noturno) 2 2 12 28

Estudos Literários (Integral) 2 2 0 0
Farmácia (Integral) 2 2 47 165
Filosofia (Integral) 2 2 7 17
Geografia (Integral) 2 2 6 17

Geografia (Noturno) 2 2 2 5
Geologia (Integral) 2 2 8 7
História (Integral) 2 2 1 19
Letras – Licenciatura (Integral) 2 2 9 29

Letras – Licenciatura (Noturno) 2 2 6 12
Licenciatura Integrada Química/Física (Noturno) 3 3 7 23

Linguística (Integral) 2 2 9 2

Música: Licenciatura (Integral) 2 2 1 18
Nutrição (Integral) 1 1 37 95

Pedagogia – Licenciatura (Integral) 4 4 35 103

Pedagogia – Licenciatura (Noturno) 4 4 18 43
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Vagas Inscritos
Curso 2019 2020 2019 2020

Sistemas de Informação (Integral) – 2 – 17
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sis-
temas (Noturno)

– 2 – 34

Tecnologia em Saneamento Ambiental (Noturno) 5 5 18 29

Total 72 96 610 1675
fonte : site COMVEST https://www.comvest.unicamp.br/vestibular-indigena-2020/vestibular-
indigena-inscritos-por-curso-2020/

Tabela 16. Situação Acadêmica dos Estudantes Indígenas das turmas 2019 e 2020.

Situação dos Estudantes* Turma 2019  Turma 2020  

 N % N %

Ativos - Curso em Andamento 54 84,4 82 97,6

Ativos cursando regularmente 45 70,3 65 77,4

Ativos que trancaram 3 4,7 17 20,2

Ativos, ingresso novo curso 6 9,4 0 0,0

Não ativos 10 15,6 2 2,4

Ingressante sem Aproveitamento 7 10,9 0 0,0

Ingressante sem Matrícula 2 3,1 0 0,0

Matrícula Cancelada a Pedido 1 1,6 2 2,4

Total de ingressantes 64 100 84 100

*atualizado abril2021 DAC.

7.3. Programas Institucionais de Bolsas de Iniciação à 
Docência e Residência Pedagógica

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) é uma 
iniciativa  com apoio da CAPES para o aperfeiçoamento e a valorização da 
formação de professores para a educação básica. O programa concede 
bolsas a estudantes de licenciatura participantes de projetos de iniciação à 
docência desenvolvidos por Instituições de Educação Superior (IES) em par-
ceria com escolas de educação básica da rede pública de ensino. Os proje-
tos devem promover a iniciação do licenciando no ambiente escolar ainda 
na primeira metade do curso, visando estimular, desde o início de sua for-
mação, a observação e a reflexão sobre a prática profissional no cotidiano 
das escolas públicas de educação básica. Os discentes serão acompanha-
dos por um professor da escola e por um docente de uma das instituições 
de educação superior participantes do programa.

O Programa de Residência Pedagógica (RP) é uma das ações que inte-
gram a Política Nacional de Formação de Professores e tem por objetivo 
induzir o aperfeiçoamento da formação prática nos cursos de licenciatura, 
promovendo a imersão do licenciando na escola de educação básica, a 
partir da segunda metade de seu curso. Essa imersão deve contemplar, 

https://uab.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/regulamento/19122019_Portaria_259_Regulamento.pdf
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entre outras atividades, regência de sala de aula e intervenção pedagógica, 
acompanhadas por um professor da escola com experiência na área de 
ensino do licenciando e orientada por um docente da sua Instituição Forma-
dora. A Residência Pedagógica, articulada aos demais programas da Capes 
compõem a Política Nacional, tem como premissas básicas o entendimento 
de que a formação de professores nos cursos de licenciatura deve assegurar 
aos seus egressos, habilidades e competências que lhes permitam realizar 
um ensino de qualidade nas escolas de educação básica.

A Unicamp participa do programa Pibid desde 2014, sob coordenação 
de docentes da Faculdade de Educação. Desenvolveu os projetos do Edi-
tal Pibid 2013 (21/05/2014 à 31/03/2018), e Edital Pibid 2018 (01/08/2018 à 
31/01/2020). Apresentou-se em 2019 e foi contemplada para os Editais Pibid 
e Programa de Residência Pedagógica (PRP) em 2020. 

     As bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e Residência Pedagógica (RP) 
destinadas aos graduandos dos cursos de licenciaturas da Unicamp desti-
nam-se à participação nos referidos programas e suas ações são desenvol-
vidas de forma coletiva, em cada um dos subprojetos. Importante destacar 
que a natureza coletiva das atividades envolver tanto os graduandos quanto 
os docentes da universidade, coordenadores de área de cada subprojeto, 
bem como os profissionais da escola, supervisores (Pibid) e preceptores (RP) 
das ações dos bolsistas no contexto da educação básica.

Os resultados destas ações pedagógico-educacionais, no contexto do Pi-
bid, estão relatados nos oito livros da Coleção “Formação Docente em Diá-
logo”, nos quais é possível conhecer a amplitude dessas ações formativas 
sendo desenvolvidas desde do início da participação da Unicamp no progra-
ma, em 2010. No período, os relatórios institucionais encaminhados à CAPES 
permitiram apreender as diversas proposições e os resultados deste profícuo 
diálogo entre a universidade e a escola em um contexto de  formação de 
professores, inicial e continuada. 

Desde 2020, a Unicamp aderiu ao Programa de Residência Pedagógica 
com o propósito de estender os aprendizados no Pibid para o contexto for-
mativo dos estágios curriculares. Enquanto que o Pibid é uma oportunidade 
para os graduandos, até o 2° ano do curso, conhecerem a complexidade da 
instituição escolar e seus desafios cotidianos, a RP destina-se a um adensa-
mento teórico-prático de saberes da profissão docente. As discussões e pro-
posições envolvendo os programas passam pela CPFP, comissão integrada 
por coordenadores de cursos que oferecem Licenciatura nos seus catálogos.

Os dados durante o desenvolvimento dos programas podem ser visuali-
zados no Quadro 9. Na Figura 26 está apresentada a distribuição dos es-
tudantes participantes por área de conhecimento. Como esperado, a área 
de Humanidades, que inclui grande parte das licenciaturas, recebeu o maior 
número de estudantes bolsistas (cerca de 60% das  bolsas) dentro do Pibid. 

https://pibidhistoriaunicamp.wordpress.com/2016/12/18/colecao-formacao-docente-em-dialogo/
https://pibidhistoriaunicamp.wordpress.com/2016/12/18/colecao-formacao-docente-em-dialogo/
https://sites.google.com/unicamp.br/ccg/cpfp?authuser=0
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Quadro 9. Dados dos Programas de Formação de Professores (Pibid e PRP).

PROJETO DADOS RECURSOS

Pibid 2014 14 Subprojetos, 20 Coordenadores de Área, 47 Su-
pervisores e cota de 279 Bolsas de ID que atendeu 
391 estudantes como bolsistas

R$ 104.747,00 para aquisições e 
auxílio ao desenvolvimento dos 
projetos nas escolas + bolsas para 
1498 estudantes.

Pibid 2018 27 escolas, 8 Subprojetos, 9 Coordenadores de Área, 
26 Supervisores e cota de 216 Bolsas de ID que 
atendeu 331 estudantes como bolsistas.

R$ 22.896,00 para aquisições e 
auxílio ao desenvolvimento dos 
projetos nas escolas + mais bol-
sas para 657 estudantes.

Pibid 2020 01 – coordenadora institucional 16 coordenadores/as 
de área (05 com bolsa e 11 voluntários) 09 supervi-
sores 120 bolsistas ID 14 escolas

Sem recursos de custeio

RP 2020 07 subprojetos - 120 residentes, 30 voluntários, 05 
CA com bolsa e 09 voluntários, atendendo 6 escolas 
estaduais e 5 escolas municipais.

Sem recursos de custeio

Fonte: CCG - Relatório da Comissão  Central de Graduação

 

Figura 26. Estudantes de Graduação da UNICAMP que participaram do Pibid e RP entre 
2014 e 2020. Fonte: CCG e CPFP, 2021.

https://drive.google.com/file/d/142B6pdja5zbQOBdKhTWjxFegySjjbpXA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/142B6pdja5zbQOBdKhTWjxFegySjjbpXA/view?usp=sharing
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7.4. Programa de Educação Tutorial – PET
        

A Portaria MEC n° 976, de 27 de julho de 2010, republicada como Portaria 
MEC n° 343, de 24 de abril de 2013), instituiu e regulamentou o Programa 
de Educação Tutorial (PET), um programa desenvolvido em grupos orga-
nizados a partir de cursos de graduação das instituições de ensino superior 
brasileiras (IESs), orientados pelo princípio da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão. Preconiza que o PET tem um Conselho Superior, uma 
equipe gestora (gestor PET) e Comissão de Avaliação no MEC, além dos 
Comitês Locais de Acompanhamento e Avaliação - CLAA nas instituições de 
ensino superior - IEs (PORTARIA n° 976/ 2010 do MEC).

A Unicamp iniciou sua participação no programa PET em 2010, com dois 
projetos deste então: Grupo PET da Faculdade de Educação Física (PET FEF) 
e Grupo PET da Faculdade de Engenharia Química (PET EQ). São desenvol-
vidas ações com dois atributos diferentes: Interdisciplinaridade (concessão 
de bolsas para professores-tutores e estudantes pertencentes a um conjunto 
de cursos de graduação) - Projeto PET FEF; e Especificidade (concessão de 
bolsas para professores e estudantes pertencentes a um determinado curso 
de graduação) - grupo PET EQ. 

O acompanhamento dos projetos PET é realizado por meio do Comitê Lo-
cal de Acompanhamento e Avaliação (CLAA) composto por representantes 
das Pró-Reitorias de Graduação e de Extensão e Cultura e os coordenadores 
de curso e de extensão das unidades envolvidas. O Interlocutor do programa 
junto à Secretaria de Ensino Superior do Ministério da Educação (Sesu) é o 
procurador Institucional (PI) da UNICAMP, representado pelo Pró-Reitor de 
Graduação. Atualmente, a gestão dos projetos é realizada por acessos no 
sistema SIGPET, por meio de acessos dos tutores, do representante CLAA 
da PRG e da PI, previamente cadastrados. Todo acesso em 2020 passou a 
ser feito com login e senha do sistema Gov.br do governo federal. Os plane-
jamentos anuais, homologações de bolsas mensais, editais de seleção dos 
tutores e bolsistas, bem como os relatórios anuais dos Projetos PET UNI-
CAMP, foram acompanhados e geridos pelo CLAA, via editais de seleção e 
via sistema de acompanhamento (via SigPET). 

Tanto a indicação do Tutor, quanto dos estudantes bolsistas dos Projetos 
PET, chamados de petianos, ocorrem a partir da aprovação em processo 
de seleção. A seleção do tutor é conduzida pela PRG e dos estudantes por 
uma comissão local de seleção, garantida a participação de estudantes, 
conduzido pelo órgão à qual o grupo PET se vincula, conforme definido no 
§3º do art. 2° da Portaria que regulamenta o mesmo. Durante a gestão PRG 
2017-2021 foram realizados três editais de seleção de Tutores PET:

2018 - Edital PRG Seleção Tutor PET EQ 2018: Tutor Prof. Dr. Flávio Vas-
concelos da Silva

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5644&Itemid=
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=5644&Itemid=
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/pet/
http://sigpet.mec.gov.br/primeiro-acesso
https://www.gov.br/pt-br
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2019 - Edital PRG Seleção Tutor PET FEF 2019: Tutor Prof. Dr. Sérgio Set-
tani Giglio

2021 - Edital PRG Seleção Tutor PET EQ 2020: Prof. Dr. José Vicente Hallak 
Dangelo

Apresentamos, a seguir, um breve resumo dos planejamentos e das ativi-
dades desenvolvidas por cada um dos dois Grupos PET da Unicamp.

Grupo: PET Faculdade de Educação Física - PET FEF

Tutores:: Prof. Dr. Ademir de Marco (até 05/2019), Prof. Dr. Sérgio S. Giglio 
(05/2019-atual)

Estudantes bolsistas = 12 (cota anual), sendo 8 da Educação Física, 1 
Ciências Biológicas, 1 Medicina, 1 Artes Cênicas, 1 Pedagogia (bolsistas 2020) 

De modo geral, são desenvolvidos projetos multidisciplinares educativos e de 
apoio à comunidade externa, que atuaram em atividades educativas e lúdi-
cas enfocando as atividades corporais, caracterizadas por uma ampliação nas 
ações extensionistas, principalmente em ações de interação com a comunida-
de. Foram desenvolvidos subprojetos já consolidados e novos subprojetos, que 
foram considerados desafiadores. Em 2020, novas propostas foram necessá-
rias devido ao isolamento social imposto pela Pandemia Covid-19. 

Dentre estes projetos: Corpo e Movimento; Terça em pauta; PETCAST; 
Ballet PET: Ensino do ballet clássico para crianças; Site do Grupo PET-FEF 
Unicamp; Pet Kids; English Thursdays: Projeto de Dicas Semanais de Inglês 
via Redes Sociais; PET Indica; PET Talks; Universidade de Portas Abertas - 
UPA; Doação de Sangue; Saúde da mulher; Kidding; Festival e Campeonato 
de Taco/Bets; Recepção dos calouros - Por dentro da FEF; Curso de Inverno; 
Corrindo - Corrida para crianças; Dia do Desafio; Programa Farra nas Fé-
rias na FEF. É evidente o impacto das atividades dos cursos de graduação 
da Unicamp na formação diferenciada dos estudantes petianos quanto à 
formação do estudante, autonomia, senso crítico e responsabilidade social.

Grupo: PET Faculdade de Engenharia Química - PET EQ

Tutores: Prof. Dr. Flávio Vasconcelos da Silva (2010-02/2021); Prof. Dr. José 
Vicente H. Dangelo (02/2021-atual)

Estudantes bolsistas = 12 (cota anual); Estudantes não bolsistas = 6 (da-
dos 2020). 



Relatório de gestão - Pró-Reitoria de Graduação 2017-2021

128

Além da continuidade dos projetos já consolidados, foram propostos no-
vos projetos que desafiaram o grupo. O enfoque foi em inovação tecnológi-
ca e apoio à comunidade externa relacionados às atividades das áreas de 
exatas e tecnológicas, engenharia química, bem como, de suporte aos fu-
turos calouros da Unicamp. Observou-se uma robusta ampliação nas ações 
extensionistas, principalmente em ações de interação com a comunidade. É 
evidente o impacto das atividades na formação do estudante, no curso de 
graduação em Engenharia Química e na formação diferenciada dos estu-
dantes petianos quanto à autonomia, senso crítico e responsabilidade social.

As atividades do PET-EQ foram: PET TV; Projetos de pesquisa individuais; 
Organização do evento Universidade de Portas Abertas na Faculdade de Enge-
nharia Química; Projeto Horizonte; Projeto kiloJoule; Projeto Comunidade; Ma-
nutenção do Site e da Rede Social do Grupo PET da Engenharia Química; FEQ 
além das Fronteiras (FAF); PET Talks; Desenvolvimento de Maquetes de Plantas 
Industriais e Apresentação de Experimentos de Engenharia Química em Modelo 
de Feira de Tecnologia; Projeto Joule; Curso de Editor de Texto LaTex; Curso de 
Utilização de Planilha Eletrônica para Balanço de Massa e Otimização (Curso 
Básico). As atividades do Grupo PET EQ tiveram perfil inovador e tecnológico, 
visando aprimorar e viabilizar atividades de divulgação do curso, da profissão 
de Engenheiro Químico e de suporte a potenciais ingressantes. 

Na avaliação dos relatórios apresentados pela Unicamp ao Comitê Gestor 
na Sesu/MEC, em novembro de 2020, foram destacados alguns aspectos:

• Atividades desenvolvidas: ressaltaram a importância e pertinência das 
atividades desenvolvidas, com impacto evidente no cotidiano e carac-
terísticas dos grupos da UNICAMP, sendo um com caráter mais multi 
e transdisciplinar (PET FEF) e o outro mais tecnológicos e específico da 
área (PET EQ);

• Ambiente de trabalho e cumprimento dos objetivos: os projetos de-
monstraram organização, sendo desenvolvidos por comissões internas, 
com funções e tarefas bem definidas entre os membros, sendo obser-
vado o ambiente colaborativo e solidário;

• Infraestrutura: ambos os projetos puderam utilizar da maior parte dos 
espaços e da infraestrutura, conforme consta nos planejamentos, sendo 
que algumas das atividades foram adaptadas e ampliaram os ambien-
tes para seu desenvolvimento;

• Petianos: os grupos utilizaram diferentes instrumentos de avaliação e 
autoavaliação, e segundo seus tutores, destacam a grande dedicação 
e comprometimento de todos os petianos bolsistas, voluntários e alguns 
colaboradores em projetos pontuais. As tutorias desenvolveram acom-
panhamento semanal dos grupos e atividades;
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• Extensionismo: ampliação nas ações extensionistas, principalmente em 
ações de interação com a comunidade interna e externa à Universidade.

Em 2020, foi encaminhado ao Comitê Gestor do PET o Relatório de Ava-
liação Institucional PET da Unicamp 2019. Este relatório institucional foi apro-
vado na CLAA, CCG e pela 361a. Sessão Ordinária da Câmara de Ensino, 
Pesquisa e Extensão da Unicamp, em 06/10/2020 (Deliberação CEPE n° 
497/2020). O processo completo e outros documentos podem ser acessados 
em https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o5uI5PTyK8YsxpBjBAtyGS-
Lun8YQQ3AU .

Em 2021, o Relatório de Avaliação Institucional PET da Unicamp 2020 foi 
aprovado pela CLAA e CCG em março e pela CEPE de abril 2021. O proces-
so completo e outros documentos podem ser acessados em  https://drive.
google.com/drive/u/1/folders/1mC0Tj7uddLgHytpy7pFV9nBwvMsHJbw5 .

7.5. Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica

Adicionalmente ao apoio acadêmico nos diferentes tipos de bolsas descri-
tos anteriormente, os cursos de graduação da Unicamp incentivam à parti-
cipação dos estudantes em atividades de iniciação científica (IC) ou tecno-
lógica (IT) ou à docência, com bolsas do governo federal (Capes e CNPq) 
ou estadual (Fapesp), empresas ou mesmo sem apoio de bolsa (voluntário). 
Trata-se de uma estratégia eficaz para a formação do futuro profissional, 
proporcionando a participação de graduandos em projetos de pesquisa, 
interagindo com equipes interdisciplinares, sob coordenação e orientação 
docente. Muitas vezes, esta prática estimulada por disciplinas curriculares de 
método científico, culmina em trabalhos de conclusão de curso. 

Destaca-se, ainda, que as ICs têm expandido a oportunidade de orienta-
ção para os novos docentes. Utilizando-se também de editais internos, da 
Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP), recursos Faepex, mais de 1.200 estudantes 
desenvolvem seus projetos apoiados pelo maior programa de incentivo à IC 
e participam do Congresso PIBIC anual.  

Apoiado pela gestão atual e em cooperação com a PRP, desde 2018, na 
sequência do Congresso do PIBIC, ocorre o Congresso de Projetos de Apoio à 
Permanência de Estudantes de Graduação (PAPE-G) da Unicamp, que inclui 
trabalhos decorrentes das BAS em projetos de pesquisa, ensino, extensão ou 
administração. A produção destes bolsistas está detalhada no Relatório de 
Gestão do SAE e nos links dos eventos (Quadro 14). 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o5uI5PTyK8YsxpBjBAtyGSLun8YQQ3AU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o5uI5PTyK8YsxpBjBAtyGSLun8YQQ3AU
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mC0Tj7uddLgHytpy7pFV9nBwvMsHJbw5
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mC0Tj7uddLgHytpy7pFV9nBwvMsHJbw5
https://drive.google.com/file/d/1ABlWO233xNU-a-ISCC8Apg5QGiQDzrQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ABlWO233xNU-a-ISCC8Apg5QGiQDzrQd/view?usp=sharing
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Os números das bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica das várias 
agências de fomento são apresentadas na tabela 17. Houve redução de 
PIBIC-CNPq em 2019, bem como das bolsas obtidas da Fapesp em 2019 e 
2020. Essa redução não ocorreu para as bolsas PIBIC-SAE. 

Tabela 17 . Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica.

Ano PIBIC
CNPq

PIBIC
SAE

PIBITI
CNPq

IC
DOW

IC
FAEPEX

FAPESP

2014  760 239 63  -  5 196

2015 718 289 60 -  24 214

2016  732 288 40 -  39 199

2017 742 297 40 -  48 203

2018 752 290 41 - 39 238

2019 723 289 44 - 45 221

2020 717 286 43 11 22 195

2021 - - -  -  3 42

 

Como pode ser observado nas informações nas figuras 27 a 29, as áreas 
de Ciências da Saúde e Ciências Biológicas, seguidas das Ciências Exatas, 
foram as que tiveram mais estudantes participantes de projetos de iniciação 
científica financiados pela FAPESP (figura 27). 

Para os financiamentos FAEPEX (figura 28), ligados aos projetos de in-
centivo a novos docentes (recém contratados) as áreas de tecnológicas e 
exatas foram as que obtiveram maior número de bolsistas, seguidas das 
biomédicas (Ciências da Saúde e Biológicas).

As iniciações científicas e tecnológicas financiadas pelo CNPq, e comple-
mentadas pelo SAE Unicamp, correspondem ao maior numero de bolsas 
oportunizadas na Universidade, e são em maior quantidade da área biomé-
dicas, seguida pelas Tecnológicas e Humanas (figura 29).

A oportunidade de desenvolvimento de projetos de iniciação a ciência é 
bastante fomentado na Unicamp, e contribui sobremaneira a formação dos 
estudantes, diferenciando-os quanto aos resultados que obtém em TCCs, 
publicações científicas, estágios, atividades de extensão, carreira acadêmica 
e mercado de trabalho, muitas vezes mesmo antes da conclusão de curso, 
fatores estes envolvidos com sua formação em atividades extracurriculares.
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Figura 27. Número de estudantes bolsistas de Iniciação Científica FAPESP, por área de 
conhecimento (2014 a 2020).

Figura 28. Número de estudantes bolsistas de Iniciação Científica FAEPEX, por área de 
conhecimento (2014 a 2020).
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Figura 29. Número de estudantes bolsistas de Iniciação Científica e Tecnológica CNPq, por 
área de conhecimento (2014 a 2020).

8. Estágios e empregos: o mundo do trabalho

O setor de estágios da área acadêmica do SAE promove a divulgação de 
oportunidades de estágios, realiza palestras e oficinas para auxiliar os estu-
dantes no processo de inserção no mundo do trabalho e realiza a gestão dos 
contratos dos estudantes da universidade com as empresas onde o estágio 
acontece. Entre 2017 a 2020, foram 19.370 estudantes que realizaram está-
gio por meio do SAE, sendo 4.153 estágios curriculares, o que gerou 41.630 
contratos gerenciados pelo sistema. A tabela 18, apresenta a evolução do 
número de empresas conveniadas e de estagiários (curriculares e extracurri-
culares), com gerenciamento por este órgão nos últimos quatro anos. 

Tabela 18 – Evolução do número de estagiários e empresas conveniadas 
(2017-2020). Elaboração – área acadêmica. 
Estágios 2017 2018 2019 2020

Empresas conveniadas 5232 5247 5.201 6309

Novas empresas conveniadas no ano 338 260 332 294

Total de Estagiários 4468 4810 4.816 4820

Fonte: SAE 2021.
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Um quarto dos estudantes de graduação está envolvido em atividades 
de estágio por intermédio do SAE. Destes, 75% estão em estágios extracur-
riculares remunerados e 25% em disciplinas de estágio, proposta pelos cur-
sos. Os dados mostram a forte ligação dos estudantes da Unicamp com o 
mundo do trabalho, sendo o SAE um importante agente intermediário e de 
apoio. No entanto, o sistema informatizado que dá apoio a este processo 
precisa de atualização e as soluções estão em estudo. Essa condição acaba 
limitando a integração das informações com o banco de dados geral  e com 
a política de permanência estudantil.

Outro serviço oferecido e administrado no setor é a bolsa pesquisa 
empresa, regulamentada pela Resolução GR-38 de 22/12/2011. Tem como 
objetivo facilitar a interação empresa/universidade, estimulando o financia-
mento de bolsas, pelo setor produtivo, destinadas a alunos de graduação 
e pós-graduação da Unicamp. É uma bolsa oferecida por uma empresa a 
um estudante da Unicamp que desenvolve ou irá desenvolver um projeto de 
pesquisa orientado por um docente da universidade, especialista na área. 
Entre 2017 e 2020, foram solicitadas mais de 361 bolsas, movimentando cer-
ca de R$ 695.758,00 em bolsas para os estudantes no período. 

Uma melhor infra-estrutura e modernização administrativa do setor be-
neficiaria muito as comunidades externa (organizações e supervisores de 
estágios) e a interna (estudantes, orientadores e coordenadores de curso) à 
universidade, permitindo oferecer um atendimento mais eficiente e qualifica-
do. Será necessário revisar os procedimentos acadêmicos referentes aos es-
tágios (mudança de calendários, orientação coordenadores/cursos), revisar 
as normas do estágio obrigatório e estágio extracurricular (GR038/2008) e 
viabilizar o sistema compatível com eventuais mudanças das normas insti-
tucionais, respeitando-se a lei dos estágios

https://drive.google.com/open?id=1Y5KBd8JBffLr4VZfcbYB2lIFcpVY5g3Z
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9. Renovação Curricular

Este tema foi conduzido por meio do projeto estratégico RenovaGrad, 
para estimular a atualização dos cursos de graduação, oferecendo apoio 
às coordenações de graduação em atividades ligadas à criação/proposição 
de reestruturações curriculares, implantação e acompanhamento de seus 
projetos pedagógicos de curso (PPC), discussão sobre Diretrizes Nacionais 
Curriculares. Ainda, foi dado auxílio na implantação do NDE e na discussão 
e condução das atividades junto ao PAA. Essa proposta de atuação inten-
sificou o papel relevante de formação continuada e assessoria educacional 
do Espaço de Apoio ao Ensino e à Aprendizagem [ea]2, associado ao Grupo 
Gestor de Tecnologias Educacionais – GGTE.

Para orientar a atualização dos projetos pedagógicos, foram estabeleci-
das dimensões para a reflexão e/ou reformulação: 

• excelência acadêmica baseada nas melhores práticas e em problemas 
da comunidade, com metodologia centrada na aprendizagem do es-
tudante, 

• formação humanística e compromisso social, 
• interdisciplinaridade/interprofissionalidade, 
• flexibilidade na trajetória acadêmica,
• utilização de estratégias educacionais diversificadas, incluindo recursos 

digitais complementares.

Foram promovidos eventos voltados à discussão sobre projeto pedagógico 
e currículo por meio de ações como: reuniões periódicas com as áreas, coor-
denações, Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), organização de repositó-
rio de informações, textos e normativas, estudo estatístico de indicadores do 
curso, oferecimento de cursos, fóruns e seminários. Tais informações foram 
agrupadas em uma área do Moodle com acesso a todos os coordenadores 
de curso e membros do NDE (ver Quadro 2). A Figura 30 apresenta uma 
linha do tempo com a síntese do desenvolvimento do Projeto.
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Figura 30. Linha do tempo das principais ações RenovaGrad.

Na avaliação Institucional Unicamp 2014-2018, a renovação curricular foi 
uma das temáticas tratadas e, como pode ser observado na Tabela 19, os 
anos de alteração e implantação da renovação curricular foram estimulados 
por este projeto PRG. Segundo informação das coordenações de cursos, a 
maioria passou ou deve passar pelas revisões demandadas pelo projeto:
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Tabela 19. Ano de implantação mais recente das reestruturações curriculares conforme 
dados do Relatório de Avaliação Institucional 2014-2018.

Área Unidade Curso Ano atualização

Artes IA Artes Cênicas 2018

Artes Visuais 2016

Comunicação Social – Midialogia 2016

Dança 2018

Música 2016

Ciências Biológicas 
e da Saúde

IB Ciências Biológicas 2015

Licenciatura em Ciências Biológicas 2017

FCA Ciências do Esporte 2016

Nutrição 2018

FEF Educação Física (Integral) em processo para 2021

Educação Física (Noturno) em processo para 2021

FENF Enfermagem 2017

FCF Farmácia 2019

FCM Fonoaudiologia 2016

Medicina 2018

FOP Odontologia 2012

Engenharias FEC Arquitetura e Urbanismo 2017

Engenharia Civil 2006

FEAGRI Engenharia Agrícola em processo para 2021

FEA Engenharia de Alimentos 2020

Engenharia de Alimentos 2020

FEEC/IC Engenharia de Computação 2017

Engenharia Elétrica 2017

Engenharia Elétrica 2017

FEM Engenharia de Controle e Automação 2017

Engenharia Mecânica 2016

FCA Engenharia de Manufatura 2013

Engenharia de Produção 2016

FT Engenharia Ambiental 2013

Engenharia de Telecomunicações 2016

IFGW Engenharia Física 2019

FEQ Engenharia Química 2009

Engenharia Química 2009

Ciências Exatas e 
da Terra

IC Ciência da Computação 2012

IMECC Estatística 2018

Licenciatura em Matemática 2015

Matemática 2016

Matemática Aplicada e Computacional 2016

IFGW Física em processo para 2021

Licenciatura em Física 2018

IFGW/IMECC Matemática/Física/Matemática Aplica-
da e Computacional

2016/2018

IG Geologia 2020

IQ Química 2018

Química Tecnológica 2018
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Área Unidade Curso Ano atualização

Humanidades FCA Administração 2019

Administração Pública 2019

Gestão de Comércio Internacional extinto 2014

Gestão de Empresas extinto 2014

Gestão de Políticas Públicas extinto 2014

Gestão do Agronegócio extinto 2014

IE Ciências Econômicas (Integral) 2010

Ciências Econômicas (Noturno) 2010

IFCH Ciências Sociais (Integral) 2015

Ciências Sociais (Noturno) 2015

Filosofia 2019

História 2018

IEL Estudos Literários 2007

Licenciatura em Letras - Português 
(Integral)

2017

Licenciatura em Letras - Português 
(Noturno)

2017

Linguística 2018

IG Geografia (Integral) 2019

Geografia (Noturno) 2019

FE Licenciatura Integrada Química/Física 2019

Pedagogia (Integral) em processo para 2021

Pedagogia (Noturno) em processo para 2021

Tecnológicas FT Curso Superior de Tecnologia da 
Construção Civil

2019

Curso Superior de Tecnologia da 
Construção Civil

extinto 2018

Curso Superior de Tecnologia em Aná-
lise e Desenvolvimento de Sistemas

2013

Curso Superior de Tecnologia em Aná-
lise e Desenvolvimento de Sistemas

2017

Curso Superior de Tecnologia em 
Construção de Edifícios

extinto 2018

Curso Superior de Tecnologia em Es-
tradas

extinto 2018

Curso Superior de Tecnologia em Sa-
neamento Ambiental

2016

Curso Superior de Tecnologia em Sa-
neamento Ambiental

2016

Curso Superior de Tecnologia em Sis-
temas de Telecomunicações

extinto

Curso Superior de Tecnologia em Sa-
neamento Ambiental (87)

2016

Sistemas de Informação 2017

Fonte: Avaliação Institucional, 2019. Elaborada pela PRG, 2019

Diante de novas Diretrizes Curriculares Nacionais, com demanda de mu-
danças significativas, houve a implantação de dois subprojetos: Renovagrad 
Engenharias e Renovagrad Curricularização da Extensão. A Unicamp possui 
14 cursos diferentes de Engenharia, totalizando 17 oferecimentos anuais di-
vididos nos turnos integral e noturno, o que corresponde a uma parcela sig-
nificativa dos cursos da graduação, que adicionam se somam às Unidades/
cursos que oferecem disciplinas básicas. 
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Desde a publicação da Resolução CNS/CES no. 2, de 24 de abril de 2019 
- Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia, 
que dava três anos para adaptação dos currículos à nova proposta, foram 
desenvolvidas iniciativas para discussão da nova configuração prevista para 
os cursos de Engenharia e o alinhamento dos PPCs a essas novas deman-
das. As ações realizadas, como a produção e discussão de Estudo Preliminar 
sobre as Engenharias da Unicamp culminaram na criação do GT Renova-
Grad Engenharias (Portaria PRG 01/2021). A implementação de um novo 
currículo, contando com uma prorrogação de um ano (Parecer CNE/CES n° 
498/2020), deve ocorrer até 26/4/2023. 

Diante da publicação da Resolução CNS/CES no. 7, de 18 de dezembro 
de 2018 - Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira, foram 
desenvolvidos encontros e reuniões, com parceria da PROEC, para mobili-
zação da comunidade universitária visando o fortalecimento das atividades 
de extensão nos cursos de graduação da Unicamp. Após o período de sen-
sibilização e mobilização das Unidades para o mapeamento das ativida-
des acadêmicas de extensão nos cursos, foi constituída uma comissão com 
coordenadores de graduação e de extensão, membros da PRG e PROEC e 
da DAC para a redação de minuta sobre diretrizes gerais de Instrução Nor-
mativa sobre as atividades acadêmicas de extensão dos cursos de gradua-
ção da Unicamp. Ainda, foram incluídos no Regimento Geral da Graduação, 
em complementação às já existentes disciplinas EX (extensão), a criação 
dos vetores em disciplinas outras regulares (obrigatórias ou eletivas):

• Atividade Prática de Extensão (código PE): como o campo que expres-
sa o equivalente em horas semanais, nas quais os estudantes desenvol-
vem atividades de extensão com a presença do docente.

• Atividade Orientada de Extensão (código OE): como o campo que ex-
pressa o equivalente em horas semanais, nas quais os estudantes de-
senvolvem atividades de extensão com autonomia, sem a presença do 
docente. (Regimento Geral da Graduação da Unicamp).

O prazo para finalização das alterações nos PPCs decorrentes da Reso-
lução CNS/CES no. 7, de 18 de dezembro de 2018 foi prorrogado em um 
ano conforme Parecer CNE/CES n° 498/2020, encerrando-se em 19/12/2022. 
Destaca-se que foi enviada ao CEE, no final de 2020, consulta sobre as re-
comendações estaduais a respeito da curricularização da extensão, mais 
especificamente quanto à carga horária, limite de prazo para sua implanta-
ção, impacto sobre o processo de renovação de reconhecimento de curso, 
ainda sem resposta. Uma comissão composta por coordenadores de gra-
duação e de extensão, bem como, representantes da PRG, PROEC, [ea]2, 
e DAC conduziu a elaboração de um minuta sobre a regulamentação das 
atividades acadêmicas de extensão na Unicamp. Está, no momento de fina-
lização deste relatório, em debate na comunidade e sendo apreciada pelas 
instâncias deliberativas pertinentes. 
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Conforme consta no resultado da Avaliação Institucional, mais de 50% 
dos cursos implantaram novos currículos nos últimos cinco anos ou estão 
em processo de implantação no período de 2019 a 2021. Houve atualizações 
relevantes mais recentes nas áreas de Tecnológicas, Ciências Humanas e 
Artes e Ciências Biológicas e da Saúde e também Engenharias, ainda antes 
da publicação das diretrizes de 2018 (63%). Atualizações estão sendo pla-
nejadas em trabalhos de construção coletiva na unidade, com participação 
dos discentes e docentes e apoio do [ea]2, com base nas novas demandas 
das DCNs e necessidades de atualizações de competências diante do futuro 
exercício profissional. 

No processo de revisão dos projetos pedagógicos de curso, destaca-se o 
papel do Núcleo Docente Estruturante (NDE). Por meio da Resolução GR-
030/2012, de 19/06/2012 foi concedida às Unidades Acadêmicas a possibili-
dade de criação de NDEs dos cursos de graduação da Unicamp. Atualmen-
te, 62% dos cursos respondentes optaram pela criação do NDE. Dado que 
o NDE tem sido relevante para a proposição e acompanhamento de reno-
vações nos PPCs, foram realizadas ações de incentivo e de fortalecimento 
dos NDEs nos cursos. Desta forma, considerando as respostas obtidas em 
levantamento realizado pelo [ea]2 junto às coordenações de curso, 38,71% 
dos NDEs foram criados nos últimos quatro anos, um aumento de 63%. 
Atualmente são 31 cursos com NDE.

Nas áreas das Ciências Biológicas e da Saúde, Engenharias e Tecnológi-
cas, há maior influência e compatibilidade curricular com as tendências e 
referências internacionais, além da reflexão sobre formação e atuação pro-
fissional. Nas Artes, há referência às tendências nacionais e internacionais, 
mas valoriza-se a projeção do curso e premiações nacionais e internacionais 
como evidência de adequação da proposta curricular, conforme consta no 
Relatório de Avaliação Institucional Unicamp 2014-2018.

Mais recentemente, um levantamento realizado pelo [ea]2 quanto às rees-
truturações dos PPCs e o papel do RenovaGrad, permitiu ter uma visão mais 
atualizada, baseada nas 50 respostas de coordenadores e coordenadores as-
sociados. 
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N = 50 respondentes 
Fonte: Formulário de Consulta aos Coordenadores de Graduação sobre os PPCS

Figura 31. Ano de alteração do PPC antes de 2s2017.

O contexto apresentado reafirma a necessidade de programas de mo-
bilização, sensibilização e formação do gestor acadêmico para a condução 
do processo de inovação curricular. Conforme respostas ao mesmo questio-
nário, infere-se que as mudanças eram voltadas para o conteúdo e grade 
curricular do curso.

N = 50 respondentes 
Fonte: Formulário de Consulta aos Coordenadores de Graduação sobre os PPCS

Figura 32. Realização e natureza das alterações no PPC no período de 2s2017 a 2020.

Como demonstra a Figura 32, 70% dos cursos investiram em mudan-
ças do PPC no período de 2s2017 a 2020, incluindo especialmente altera-
ções pontuais em disciplinas e ementas (32%), reformulação estruturais em 
aspectos específicos (28%) e reformulação abrangente do curso (18%). Ao 
relatar sobre as novas propostas, nota-se maior diversidade nos eixos de 
mudanças e alinhadas com as discussões dos Fóruns do RenovaGrad.

Verificamos o relevante impacto dos marcos legais, como já esperado, 
mas também a avaliação semestral de curso, na indução das mudanças, 
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indicando que as Comissões de Graduação estão atentas à realidade vivida 
pelos estudantes e docentes. Agrega-se, o papel do NDE como indutor de 
reformulações dos cursos. Também foram considerados como importantes 
o mundo do trabalho, o desenvolvimento da área do curso e as ações do 
Projeto Estratégico RenovaGrad. Dois elementos foram percebidos com im-
portância mediana, modelos de cursos de outras universidades e a literatura 
científica sobre formação superior, ressaltando a necessidade de valorizar a 
literatura e as experiências bem-sucedidas e tendências também nesta área 
de conhecimento do ensino superior. 

 

N = 50 respondentes 
Fonte: Formulário de Consulta aos Coordenadores de Graduação sobre os PPCS

Figura 33. Variáveis de impacto para as reestruturações no período de 2s2017 a 1s2021.
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De modo particular, como apresentado na Figura 34, 76% dos coordena-
dores referiram o aproveitamento das orientações sobre a estrutura do texto 
do PPC oferecido pelo [ea]2 na sua reescrita. 

N = 50 respondentes 
Fonte: Formulário de Consulta aos Coordenadores de Graduação sobre os PPCS

Figura 34. Uso das orientações sobre a estrutura do PPC propostas no Renovagrad.

A seguir encontra-se uma nuvem de palavras (figura 35) que reflete a ex-
pectativa dos coordenadores quanto às reformulações que serão realizadas 
a curto prazo. Nota-se a abrangência das dimensões consideradas em rela-
ção ao PPC. Se por um lado esse perfil reforça o papel das ações da PRG na 
melhoria dos cursos de graduação, por outro, reforça a necessidade de con-
tínuo apoio às coordenações, NDEs, comissões de graduação e professores. 

N = 50 respondentes 
Fonte: Formulário de Consulta aos Coordenadores de Graduação sobre os PPCS

Figura 35. Nuvem de palavras quanto às dimensões que serão consideradas nas 
alterações do PPC que serão realizadas em 2021.



Relatório de gestão - Pró-Reitoria de Graduação 2017-2021

143

Estima-se, ainda, que outras inovações estão sendo fomentadas por 
meio do desenvolvimento dos Projetos de Renovação Curricular submetidos 
à Chamada RenovaGRAD realizada em julho de 2020 (ver item Editais). 
Destacam-se, aqui, as Diretrizes Curriculares que deverão induzir ajustes nos 
PPCs de graduação da Unicamp, a saber:

• Resolução CNE/CES n° 6, de 18 de dezembro de 2018 - Diretrizes Curri-
culares Nacionais dos Cursos de Graduação em Educação Física

• Resolução CNE/CES n° 7, de 18 de dezembro de 2018 - Diretrizes para 
a Extensão na Educação Superior Brasileira 

• Resolução CNE/CES n° 2, de 24 de abril de 2019 - Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Engenharia

• Resolução CNE/CP n° 2, de 20 de dezembro de 2019 - Diretrizes Curri-
culares Nacionais para a Formação Inicial de Professores para a Edu-
cação Básica e institui a Base Nacional Comum para a Formação Inicial 
de Professores da Educação Básica (BNC-Formação).

10. Ensino Remoto Emergencial - ERE

10.1. Normativas

Diante da pandemia de Covid-19, em 13 de março de 2020, a Unicamp 
tomou a decisão pioneira no Brasil de suspender as atividades presenciais 
(GR n° 24/2020). Recomendou que, quando possível, o ensino fosse conti-
nuado com o emprego de estratégias de aprendizagem não presenciais, 
posteriormente nomeado como ensino remoto emergencial (ERE). Com o 
agravamento da situação sanitária, a suspensão das atividades presenciais 
foi prorrogada e em junho foi publicada a Resolução GR 072/2020 com a 
suspensão das atividades presenciais por tempo indeterminado. 

Para a adaptação das atividades, e considerando as normas publicadas 
pelo MEC e CEE-SP, instância reguladora do ensino nas universidades es-
taduais paulistas, foram alteradas as normativas acadêmicas institucionais 
com discussão nas Câmaras pertinentes (CEPE – Câmara de Ensino, Pes-
quisa e Extensão), orientando as necessárias adaptações nas disciplinas e 
cursos. As decisões sobre o funcionamento do ERE foram conduzidas pelos 
princípios de proteção à saúde dos estudantes, funcionários e professores, 
com manutenção das condições de apoio social, emocional e pedagógico; e 
oportunidades de formação para ensino aprendizagem remoto. 

Ao longo do período, uma série de deliberações da Câmara de Ensino, 
Pesquisa e Extensão (CEPE http://www.pg.unicamp.br/deliberacoes_cepe.

http://www.pg.unicamp.br/deliberacoes_cepe.php
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php) foram definidas visando mitigar os prejuízos acadêmicos, conforme 
apresentado no Quadro 10. Foram publicadas a Resolução GR 025/2020  
(que dispõe sobre as atividades para os cursos de Graduação e Pós-Gradua-
ção Unicamp diante da Pandemia de Covid-19), a Resolução GR 035/2020  
(dispõe sobre o calendário escolar e a adaptação das disciplinas da Gradua-
ção para atividades não presenciais em virtude da pandemia do Covid-19), 
a Deliberação CEPE-A-006/2021 e CEPE-A-007/2021 (que dispõe sobre as 
atividades para os cursos de Graduação e Pós-Graduação Unicamp diante 
da Pandemia de Covid-19 para o 1s2021). O conjunto de normativas acadê-
micas ofereceram flexibilizações no intuito de não prejudicar os estudantes e 
promover a adesão às atividades remotas, incluindo: 

• ampliação do período do primeiro semestre até o mês de agosto, com 
o prazo de até 30 dias para que as Unidades Acadêmicas, curso e pro-
fessores pudessem preparar seus planos emergenciais de ensino;

• adoção de plano emergencial por Unidade, no qual cada Unidade, res-
peitando suas especificidades, apresenta uma proposta geral no en-
frentamento do período com informação sobre o oferecimento ou can-
celamento das disciplinas e turmas planejadas, proposição de novas 
disciplinas ou turmas, definições sobre as vinculações dos PADs e PEDs;

• flexibilidade na cadeia de pré requisitos presentes no PPCs dos cursos;
• estímulo para criação de disciplinas eletivas interdisciplinares com te-

máticas voltadas à pandemia;;
• registro pelo docente responsável pela disciplina do novo plano de de-

senvolvimento das disciplinas ajustado ao ensino remoto emergencial, 
com indicação das estratégias adotadas, arranjo de conteúdo, sistema 
de avaliação e carga horária concluída;

• criação de vetores para o adequado registro acadêmico da carga horá-
ria de atividades realizadas (TR, PR, OR, LR, PER e OER);

• manutenção do Programa BAS, viabilizado pela possibilidade de modi-
ficação dos projetos originais diante da suspensão das atividades pre-
senciais e abertura para a vinculação do estudante à universidade me-
diante matrícula em disciplina eletiva;

• permitida a desistência de matrícula em disciplina do 1º semestre de 
2020, independente de desistência prévia e inclusive para ingressante;

• trancamento de matrícula no período não computado no limite previsto 
no Regimento Geral de Graduação;

• exclusão das desistências de matrícula em disciplina do histórico escolar 
pela DAC;

• trancamento de matrícula realizado de forma automática pela DAC 
para o estudanteque não estiver matriculado em nenhuma disciplina no 
primeiro semestre de 2020; 

• flexibilidade no cálculo do CRP para ingressantes;

http://www.pg.unicamp.br/deliberacoes_cepe.php
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• prazo de integralização ampliado em 2 semestres para todos os estu-
dantes de graduação;

• O estudanteque entender ter seu desempenho acadêmico prejudicado 
no primeiro período letivo de 2020;

• facultado modificar o registro dos resultados da avaliação da apren-
dizagem nas disciplinas, com migração para o sistema de conceitos 
S (suficiente) ou I (insuficiente), assim como a inclusão do conceito F 
(falta de informação) para o registro no caso dos estudantes que não 
puderam concluir as atividades previstas para o semestre, observando 
o prazo de mais um semestre para sua conclusão;

• facultado solicitar a exclusão da nota no cálculo do Coeficiente de Ren-
dimento (CR) de disciplina cursada cujo desempenho ficou comprome-
tido, mesmo com aprovação;

• flexibilidade para concluir a carga horária de uma disciplina cuja ati-
vidade depende do retorno presencial, para além da data prevista de 
conclusão do semestre, ficando como pendente até que seja possível a 
complementação das atividades, no limite de integralização do curso 
para o aluno;

• ampliação dos prazos para desistência de disciplina, de trancamento e 
de retificação de notas;

• dispensa de avaliação de frequência para todos os estudantes de gra-
duação;

• realização das defesas de Trabalhos de Conclusão de Curso e de Cola-
ção de Grau no formato digital;

Quadro 10. Resumo das GRs, Deliberações CEPE e CEE sobre adaptações do Ensi-
no Superior no contexto da Pandemia de COVID-19 (março2020-março2021).
Data  Documento  Assunto Link Acesso

16/03/2020 Resolução GR-
024/2020, Unicamp

Dispõe sobre a suspensão das atividades 
da UNICAMP no período de 13/03/2020 a 
12/04/2020 em virtude da pandemia do 
Covid-19 (Covid-19)

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=17655

16/03/2020 Resolução GR-
025/2020, Unicamp

Atividades para os cursos de Graduação e 
Pós-Graduação Unicamp diante da Pande-
mia de Covid-19.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=17657

20/03/2020 Resolução GR-
033/2020, Unicamp

Suspensão excepcional dos prazos para 
defesa de dissertação ou tese no âmbito 
dos programas de Pós-graduação diante a 
pandemia de Covid-19.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=17701

24/03/2020 Resolução GR-
035/2020, Unicamp

Dispõe sobre o calendário escolar e a 
adaptação das disciplinas da Graduação 
para atividades não presenciais em virtude 
da pandemia do Covid-19 (Covid-19).

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=17703

24/03/2020 Resolução GR-
037/2020, Unicamp

Dispõe sobre o calendário escolar e a 
adaptação das disciplinas da Pós-Gradua-
ção para atividades não-presenciais em vir-
tude da pandemia do Covid-19 (Covid-19).

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=17704

25/03/2020 Resolução GR-
040/2020, Unicamp

Altera o artigo 10 da Resolução GR-
035/2020, de 24/03/2020.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=17708
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Data  Documento  Assunto Link Acesso

15/04/2020 Parecer CEE 109/2020 Consulta da Unicamp que resulta em 
Orientações para Instituições de Ensino 
Superior vinculadas ao Sistema de Ensino 
do Estado de São Paulo, devido ao surto 
global da Covid-19

file:///G:/Drives%20compar-
tilhados/PRG/PRG/Reconhe-
cimento%20de%20Cursos/
COVID/Parecer%20CEE%20
109-2020.pdf

09/06/2020 Deliberação CEPE-
-A-004/2020, Uni-
camp

Dispõe sobre registros na vida acadêmica, 
desistência de matrículas em disciplina e 
trancamento de matrícula no primeiro pe-
ríodo letivo de 2020.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=21751

29/06/2020 Resolução GR-
072/2020, Unicamp

Prorroga o prazo de suspensão das ativida-
des presenciais na Universidade, previsto 
no Artigo 1º da Resolução GR-065/2020, 
de 28/05/2020.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=21782

07/07/2020 Deliberação CEPE-
-A-007/2020, Unicamp

Dispõe sobre registro de vetores utilizados, 
resultados da avaliação da aprendizagem 
e conclusão de disciplinas de Graduação e 
Pós-Graduação no ano de 2020

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=21790

10/08/2020 Resolução GR-
087/2020, Unicamp

Orienta e disciplina a retomada gradual das 
atividades presenciais por estudantes e 
servidores de todas as carreiras da Univer-
sidade, conforme Plano Geral da UNICAMP 
e planos específicos das Unidades, Órgãos 
e Moradia Estudantil.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=22817

11/08/2020 Deliberação CEPE-
-A-009/2020, Uni-
camp

Aplica as determinações da Deliberação 
CEPE-A-004/2020 sobre registros na vida 
acadêmica, desistência de matrículas em 
disciplina e trancamento de matrícula ao 
segundo período letivo de 2020 e define 
flexibilidade para pré-requisitos e cálculo 
do CRP para ingressantes 2020 no Vestibu-
lar Indígena, ENEM e Vagas Olímpicas.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=23819

18/09/2020 Resolução GR-
093/2020, Unicamp

Altera a Resolução GR-087/2020, de 
10/08/2020, que orienta e disciplina a re-
tomada gradual das atividades presenciais 
por estudantes e servidores de todas as 
carreiras da Universidade, conforme Plano 
Geral da UNICAMP e planos específicos 
das Unidades, Órgãos e Moradia Estudantil.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=23837

06/10/2020 Resolução GR-
101/2020, Unicamp

Dispõe sobre o registro de frequência para 
estudantes de graduação e pós-graduação 
no segundo semestre de 2020.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=23848

16/01/2021 DELIBERAÇÃO CEE 
194/2021

Fixa normas para a instituição e uso do 
Sistema de Informação e Monitoramento 
da Educação para Covid-19 – SIMED, nos 
termos do Decreto 65.384, de 17 de de-
zembro de 2020

http://sieeesp.com.
br/sieeesp2/uploads/
legislacaoescolar/Deli-
bera%C3%A7%C3%A3o/
740998-19-Delib-194-21-In-
dic-205-21.pdf

16/01/2021 DELIBERAÇÃO CEE 
195/2021

Fixa normas para a retomada tanto das 
atividades presenciais quanto das por meio 
remoto e para a organização dos calendá-
rios escolares para o ano letivo de 2021 no 
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, 
devido ao surto global do Covid-19, e dá 
outras providências

http://diariooficial.impren-
saoficial.com.br/doflash/
prototipo/2021/Janeiro/27/
exec1/pdf/pg_0028.pdf

DELIBERAÇÃO CEE 
196/2021

Deliberação CEE 196/2021 no D.O. de 23-
01-2021, Seção I, página 32, republica, na 
íntegra, a Deliberação CEE 195/2021, que 
“Fixa normas para a retomada tanto das 
atividades presenciais quanto das por meio 
remoto e para a organização dos calendá-
rios escolares para o ano letivo de 2021 no 
Sistema de Ensino do Estado de São Paulo, 
devido ao surto global do Covid-19, e dá 
outras providências”, com as alterações in-
troduzidas pela Deliberação CEE 196/2021.

http://diariooficial.impren-
saoficial.com.br/doflash/
prototipo/2021/Janeiro/27/
exec1/pdf/pg_0028.pdf
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Data  Documento  Assunto Link Acesso

 28/01/2021 Resolução GR- n° 
006/2021, Unicamp

Dispõe sobre a entrega de comprovante de 
conclusão da graduação no ato da matrícu-
la 2021 da pós-graduação stricto sensu em 
virtude da pandemia do Covid-19.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=25935

12/02/2021 Resolução GR-
011/2021, Unicamp 

Criar o Programa de Inclusão Digital para 
Ingressantes da Unicamp – PIDIU para 
atender prioritariamente estudantes ingres-
santes pelos programas de inclusão social 
da Universidade.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=25947

02/03/2021 Deliberação CEPE-
-A-006/2021
 

Dispõe, para o 1º semestre de 2021, sobre 
cancelamento de oferecimento de discipli-
nas, dispensa de pré-requisitos para matrí-
cula em disciplinas, frequência estudantil, 
matrículas em disciplina, trancamento de 
matrícula, registro de vetores utilizados, 
resultados da avaliação da aprendizagem, 
defesa de TCC/Exames de Qualificação/
Dissertação/Teses, conclusão de disciplinas 
de Graduação e Pós-Graduação, emissão 
de diplomas e matricula de ingressantes 
com pendência de comprovação da con-
clusão do nível anterior

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=25960

06/04/2021 Deliberação CEPE-
-A-07/2021

Altera a Deliberação Cepe-A-006/2021, 
que dispõe, para o 1º semestre de 2021, 
sobre cancelamento de oferecimento de 
disciplinas, dispensa de pré-requisitos 
para matrícula em disciplinas, frequência 
estudantil, matrículas em disciplina, tran-
camento de matrícula, registro de vetores 
utilizados, resultados da avaliação da 
aprendizagem, defesa de TCC/Exames de 
Qualificação/Dissertação/Teses, conclusão 
de disciplinas de Graduação e Pós-Gradua-
ção, emissão de diplomas e matrícula de 
ingressantes com pendência de comprova-
ção da conclusão do nível anterior. Artigo 
1º – Fica incluído o Artigo 10-A na Delibe-
ração Cepe-A-06/2021, com a seguinte 
redação:
“Artigo 10-A – Fica determinada a extensão 
de um semestre no prazo de integralização 
de todos os estudantes de graduação”.

https://www.pg.unicamp.br/
mostra_norma.php?id_nor-
ma=25997

10.2. Medidas de apoio aos estudantes

Como os demais órgãos da Unicamp, os órgãos da PRG adotaram o tra-
balho predominantemente remoto, mas continuaram cumprindo suas ativi-
dades regulares, além de outras demandas da pandemia. As medidas de 
apoio especificamente direcionadas ao apoio de estudantes durante a pan-
demia foram executadas nas seguintes frentes:

https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=25935
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=25935
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=25935
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=25947
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=25947
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=25947
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=25960
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=25960
https://www.pg.unicamp.br/mostra_norma.php?id_norma=25960
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10.2.1. Serviço de Apoio ao Estudante (SAE)

Foram mantidas as bolsas de apoio social para os estudantes contem-
plados e com matrículas ativas, conforme processo seletivo prévio (https://
www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsas). Foi realizada uma adequação 
dos recursos da bolsa transporte (BAT) transformada em um benefício 
emergencial de atividade não presenciais – BENP (Resolução GR-047/2020, 
de 13/04/2020). 

10.2.2. Serviço de Atendimento Psicológico e Psiquiátrico – 
SAPPE

Foram mantidas pelo serviço as atividades de atendimento aos estudan-
tes. Inicialmente a pandemia estes atendimento foram adaptados para a 
forma remota, com plantões emergenciais no prédio do Cecom Unicamp. 
Atualmente os atendimentos estão sendo realizados de forma presencial no 
prédio do Sappe e também de forma remota. Algumas ações de orientação 
foram produzidas para auxiliar e orientar os estudantes no período do isola-
mento e a importância de cuidar ainda mais da saúde física e mental. Estas 
orientações e constantes atualizações de forma digital foram muito impor-
tantes para atingir os estudantes e respeitar as regras de distanciamento im-
postas. Podem ser consultadas em https://www.prg.unicamp.br/graduacao/
sappe-2/ e https://www.facebook.com/SAPPE-Unicamp-112906617163477.

10.2.3. Moradia Estudantil 

As ações e apoio a este programa na Unicamp foram mantidos e amplia-
dos. Dentre as ações podemos listar:

• adequação e organização dos estudantes que se mantiveram na mora-
dia durante o período de atividades remotas

• agendamento e testagens para detecção do Covid-19 dos moradores 
que permaneceram na moradia (estudantes e familiares residentes, in-
cluindo filhos) em ação coordenada pelo GR e CECOM (https://www.
cecom.unicamp.br/Covid-19-Covid-19-informacoes-e-esclarecimentos/, 
https://www.cecom.unicamp.br/cecom-amplia-exames-para-detec-
tar-Covid-19-a-todos-os-estudantes-professores-e-funcionarios);

• manutenção do fornecimento alimentação (almoço e jantar) em mar-
mitas retiradas nos Restaurantes Universitários;

https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsas
https://www.sae.unicamp.br/servicosocial/bolsas
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/sappe-2/
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/sappe-2/
https://www.prg.unicamp.br/graduacao/sappe-2/
https://www.facebook.com/SAPPE-Unicamp-112906617163477
https://www.facebook.com/SAPPE-Unicamp-112906617163477
https://www.cecom.unicamp.br/covid-19-coronavirus-informacoes-e-esclarecimentos/
https://www.cecom.unicamp.br/covid-19-coronavirus-informacoes-e-esclarecimentos/
https://www.cecom.unicamp.br/cecom-amplia-exames-para-detectar-covid-19-a-todos-os-alunos-professores-e-funcionarios
https://www.cecom.unicamp.br/cecom-amplia-exames-para-detectar-covid-19-a-todos-os-alunos-professores-e-funcionarios
https://www.cecom.unicamp.br/cecom-amplia-exames-para-detectar-covid-19-a-todos-os-alunos-professores-e-funcionarios
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Informações e orientações mais detalhadas sobres as ações podem ser 
obtidas em https://www.prg.unicamp.br/elementor-2954/  https://www.prg.
unicamp.br/noticias/2020/03/informativo-da-moradia-estudantil/

https://drive.google.com/file/d/1jh9vZs7mwp2HzdLp977j2gLozFSTejyQ/
view?usp=sharing

10.2.4. Alimentação e Restaurantes Universitários 

Foram mantidas entregas de marmitas de alimentos (almoço e jantar) 
para bolsista SAE. Adicionalmente alguns estudantes não bolsistas, como 
intercambistas, indígenas e estudantes de graduação e pós-graduação en-
volvidos com as atividades da Força Tarefa Covid-19 também foram cadas-
trados e puderam retirar sua alimentação. Ao longo do 2° semestre de 2020, 
com a retomada de algumas atividades de ensino em aulas presenciais, os 
estudantes envolvidos foram liberados para retirar a marmita. 

10.2.5. Voluntariado Unicamp

O Voluntariado Unicamp foi criado para ações emergenciais de apoio aos 
estudantes na pandemia de Covid-19 (https://www.unicamp.br/unicamp/Co-
vid-19/voluntariado). Envolve, desde março de 2020, ações coordenadas pelo 
Observatório de Direitos Humanos – ODH, em conjunto com a PRG, com foco 
na inclusão digital. (http://www.direitoshumanos.unicamp.br/voluntariado-uni-
camp) (https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2020/04/06/unicamp-ini-
cia-emprestimo-de-equipamentos-para-atividades-nao-presenciais). 

Os equipamentos emprestados, notebooks, desktops ou tablets, da própria 
Unicamp ou seus colaboradores ou doados por ex-estudantes são recolhidos, 
verificados e higienizados pela equipe antes de serem distribuídos para es-
tudantes de graduação e pós-graduação solicitantes. A Comvest colaborou 
com empréstimos de 300 tablets, unidades de ensino, setores administrativos 
e laboratórios de ensino e pesquisa emprestaram laptops e CPUs. Foram em-
prestados aproximadamente 700 equipamentos e doados 500 chips, sendo 
atendidos mais de 1500 estudantes. Além desses, muitas Unidades de ensino e 
pesquisa realizaram empréstimos diretos a seus estudantes.

Mais informações podem ser acessadas em:

http://www.direitoshumanos.unicamp.br/noticias/durante-quarentena-
-estudantes-indigenas-tem-acesso-internet-garantido

https://www.prg.unicamp.br/elementor-2954/
https://www.prg.unicamp.br/elementor-2954/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/informativo-da-moradia-estudantil/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/informativo-da-moradia-estudantil/
https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/voluntariado
https://www.unicamp.br/unicamp/coronavirus/voluntariado
http://www.direitoshumanos.unicamp.br/voluntariado-unicamp
http://www.direitoshumanos.unicamp.br/voluntariado-unicamp
http://www.direitoshumanos.unicamp.br/noticias/durante-quarentena-estudantes-indigenas-tem-acesso-internet-garantido
http://www.direitoshumanos.unicamp.br/noticias/durante-quarentena-estudantes-indigenas-tem-acesso-internet-garantido
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Como a manutenção das atividades remotas no 1S 2021, algumas ações 
de inclusão e apoio digital foram mantidas e intensificadas, como a cam-
panha de doações monetárias e de equipamentos. Também foi lançado 
o novo PIDIU (Resolução GR-011/2021. Programa de Inclusão Digital para 
Ingressantes da Unicamp), para atender prioritariamente estudantes ingres-
santes pelos programas de inclusão social da Universidade, com tablets sen-
do adquiridos para este fim. 

10.3. Apoio ao ensino digital 

Outra frente de atuação relevante da PRG foi o apoio ao professor para o 
ERE por meio de ações específicas do [ea]2 e GGTE, mediado por uma pági-
na eletrônica de suporte desenvolvida nas primeiras semanas e em atualiza-
ção constante (https://www.[ea]2.unicamp.br/ensinodigita/). Inclui orientações 
para o (re)planejamento das disciplinas e aulas, tutoriais, curadorias, gravações 
de eventos, resoluções sobre o ERE, artigos de apoio, FAQ sobre responsabili-
dade éticas e atendimento via chat e email. Também foram realizados webi-
nários, cursos, rodas de conversa, lives e a implantação de uma Comunidade 
de Prática Ferramentas Digitais para Apoio à Docência. A Figura 36 apresenta 
a linha do tempo da imediata e constante atuação de apoio aos docentes.

Figura 36. Linha do tempo de proposição de atividades de apoio ao docente durante a 
pandemia de COVID-19. Fonte: Amaral, E.; Polydoro, S.A.J.; Carvalho, M.A. (submetido) 
Desenvolvimento docente para educação remota emergencial: relato da Unicamp - 
Número Especial “Simpósio sobre Educação Remota em tempos de Pandemia”  da Revista 
Medicina (Ribeirão Preto)  ISSN 2176-7262 (versão online)

https://www.ea2.unicamp.br/ensino-digital-2/
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No conjunto de atividades, destaca-se a proposição do curso “Estratégias 
para o ensino remoto”, realizado entre os meses de agosto e novembro de 
2020. Foram oferecidas quatro turmas, totalizando a participação de 341 
professores. O curso foi desenvolvido em quatro módulos abordando os te-
mas: ensino remoto emergencial, planejamento de disciplina, interatividade 
e engajamento, trabalho colaborativo, sala de aula invertida, recursos tec-
nológicos e estratégias de segurança no ambiente virtual. Contava com en-
contros síncronos de muita interação e emulação das situações de docência 
no ensino remoto, bem como, atividades assíncronas que incluíam fóruns de 
discussão, atividades, material de apoio e aprofundamento. Outras ações 
de apoio contínuo foram disponibilizadas aos professores e parte delas são 
indicadas no Quadro 11.

Quadro 11. Links para ações de suporte para docentes às atividades remotas emer-
genciais organizadas pelo [ea]2 e GGTE (2020-2021).
Assunto link

Página [ea]2 -  Ensino digital https://www.ea2.unicamp.br/ensino-digital-3/ 

[ea]2 Página web
https://www.ea2.unicamp.br/ 

GGTE Página web
https://www.ggte.unicamp.br/ 
ttps://www.youtube.com/cCanal youtubehannel/UCM7n-
qvpUyuONZiDsnafk6Vw/featured

Comunidade de prática – Ferramentas digitais para 
apoio à docência

https://tope.[ea]2.unicamp.br/course/48/about 

[ea]2 eventos https://www.ea2.unicamp.br/eventos/ 

Produção e Compartilhamento de Material Digital 
(FAQ)

https://www.ea2.unicamp.br/faqs/direitosautoraisfaq/ 

Destaca-se a parceria estabelecida com a MC Graw-Hill para utilização 
das plataformas ALEKS e CONNECT, que consistem em ambientes virtuais 
de aprendizagem voltados para cursos de graduação. Um projeto piloto 
está em andamento com professores de diferentes Unidades de Ensino, que 
irá fazer uso experimental em suas disciplinas.

https://www.ea2.unicamp.br/ensino-digital-3/
https://www.ea2.unicamp.br/
https://www.ggte.unicamp.br/
https://www.youtube.com/channel/UCM7nqvpUyuONZiDsnafk6Vw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCM7nqvpUyuONZiDsnafk6Vw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCM7nqvpUyuONZiDsnafk6Vw/featured
about:blank
https://www.ea2.unicamp.br/eventos/
https://www.ea2.unicamp.br/faqs/direitosautoraisfaq/
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10.4. Resultados acadêmicos considerando a pandemia 
de Covid-19 (2020)

Contrariando as expectativas iniciais, apesar de ter sido permitida a desis-
tência em disciplinas e/ou o trancamento do semestre letivo de forma emer-
gencial, conforme GR e Resoluções decorrentes das adaptações advindas da 
pandemia de Covid-19, vimos aumento das matrículas de 2020, comparando-
-se com os dois anos anteriores. E aumento do número de concluintes, com 
valores reduzidos apenas para os cursos de exatas – Tabela 20. 

Tabela 20. Situação dos estudantes de Graduação (2015-2020). 
SITUAÇÃO ESTUDANTES GRADUAÇÃO* 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total de Matriculados Regulares - Ativos na Graduação 18.096 18.540 18.883 19.172 19.164 19431

Total de Matriculados - Regulares e Especiais  19.001 19.581 19.869 20.081 20.085 20627

Intercambista Graduação 0 0 2 87 157 83

Estrangeiros em curso Regular 122 123 118 113 117 110

Especiais da Graduação 914 1040 982 908 920 1196

Duplo Diploma 14 13 11 8 7 5

Trancado - a pedido estudante outros motivos 892 898 927 956 907 377

Trancado - não se matricularam em disciplina 11 20 20 19 11 1634

Egressos sem conclusão (transferências, desistências) 576 710 696 808 793 208

Concluintes totais 2.445 2.506 2.500 2.821 2.623 2.669

Concluintes Biomédicas 385 479 450 462 479 425

Concluintes Ciências Aplicadas 390 422 436 499 426 440

Concluintes Tecnológicas 723 735 728 859 719 901

Concluintes Exatas 339 303 322 354 404 299

Concluintes Humanas e Artes 608 567 564 647 595 608

*dados Anuário 2019, DAC 21-Março 2021

Merece ser observado (tabela 21) que as desistências em disciplinas quase 
dobraram em relação aos anos anteriores, mas isso não ocorreu com disci-
plinas do 2o semestre de 2020, Note-se que as desistências no 2° semestre 
estiveram abaixo do 2° semestre dos três anos anteriores. Possivelmente, 
isso ocorreu devido ao impacto inicial e inseguranças geradas no início da 
pandemia e das atividades remotas.

Tabela 21. Número de desistências em disciplinas no semestre letivo ( 2015-2020).
Ano 1o sem 2o sem

2015 5969 5769

2016 5957 4383

2017 5853 5930

2018 5830 5872

2019 5755 6222

2020 9261 5564

Fonte: DAC 2021.



Relatório de gestão - Pró-Reitoria de Graduação 2017-2021

153

11. Participação em Grupos de Trabalho e Comissões

Entre as atividades mais intensas da Pró-Reitoria incluem-se as  participações em grupos de trabalho e comissões,  
conforme se pode observar  nos quadros abaixo.

   

Quadro 12.  Participações em Grupos de Trabalho  - GTs.
Nome GT Objetivos / link dos relatório membros PRG Resolução

GT Política para a  Educação 
Digital na Unicamp

O Grupo de Trabalho instituído pela Portaria GR-028/2018 de 05/04/2018, propos-
to inicialmente para tratar da Educação a Distância (EAD), incorporou conceitos 
mais amplos e alinhados com a relevância de utilização das TICs nos currículos, 
qualificando o processo de ensino-aprendizagem. Soma-se a esse propósito a 
busca pela eficiência na gestão de processos acadêmicos com o uso de tecnolo-
gias, componente essencial para o cumprimento da missão das IES. O referido GT 
elaborou um documento que apresenta uma proposta de Política Estratégica para 
a Educação Digital na UNICAMP para o período 2021 – 2025. Essa Política deve 
compreender os aspectos relacionados ao processo de ensino-aprendizagem nas 
diferentes modalidades de programas educacionais, da Graduação, Pós-Gradua-
ção, Extensão e processos de Educação Continuada para a comunidade interna, 
além de avançar na digitalização dos processos administrativos. O relatório deverá 
ser apreciado pelas Câmaras superiores

Eliana Martorano Amaral 
Marco Antonio G.Carvalho 

Portaria GR-028/2018 
alterada pela Portaria GR-
008/2019

GT de Inclusão Indígena, GTIn-
dígena

I.estudar as experiências prévias na Unicamp e em outras instituições em acesso e 
inclusão dos estudantes indígenas na comunidade universitária
II.propor condições e estratégias para adequado acolhimento e acompanhamento 
desses estudantes visando inclusão e sucesso acadêmico 
III.promover e divulgar ações de esclarecimento para a comunidade universitária 
acerca de cultura indígena e suas implicações no ambiente universitário 

Link - acesso relatório: 
https://www.prg.unicamp.br/wpcontent/uploads/2019/11/Relat%C3%B3rioFinalG-
TInd%C3%ADgena26102018.pdf

Eliana Martorano Amaral 
(presidente) 
Daniela Gatti 

GR n° 39/2018 em 02 
de maio de 2018, altera-
do pela Portaria GR n° 
50/2018 de 18 de junho 
de 2018.

https://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2019/11/Relat%C3%B3rio-Final-GT-Ind%C3%ADgena-26102018.pdf
https://www.prg.unicamp.br/wp-content/uploads/2019/11/Relat%C3%B3rio-Final-GT-Ind%C3%ADgena-26102018.pdf
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Nome GT Objetivos / link dos relatório membros PRG Resolução

GT Profis I.Revisar a avaliação do ProFIS, incluindo perfil dos ingressantes, egressos, fluxo 
acadêmico e necessidades de apoio institucional; 
II. Propor mudanças no ProFIS, considerando viabilidade;
III. Elaborar o Regimento Interno do ProFIS;
IV. Estudar alternativas de programa ou trajetória inicial com enfoque interdiscipli-
nar de formação geral para as diferentes áreas de conhecimento.
Link - acesso relatório
https://drive.google.com/file/d/1BDCrp-lM_5OXZdoCRbAN3e_S195uOHKS/
view?usp=sharing

Daniela Gatti Portaria GR23/2018.

 GT  Permanência - SAE Grupo de Trabalho, com caráter deliberativo e paritário, responsável por discutir 
assuntos referentes ao apoio de permanência estudantil.
Link - acesso relatório

Helena Altmann Portaria GR-047/2016, al-
terada pelas Portarias GR 
059/2017 e 069/2017

GT TCC Propor medidas para normalizar os trabalhos de conclusão de cursos (TCC) e sua 
interação com a plataforma SIGA. O GT foi criado para estabelecer as regras para 
o Fluxo dos TCCs, usando como modelo o SIGA 

Edvaldo Sabadini
(presidente)

Deliberação  CCG  
163/2017

GT FT – reestruturação dos 
cursos da FT 

Para analisar e emitir parecer à Comissão Central de Graduação a respeito da so-
licitação da FT observando a proposta tanto do ponto de vista dos impactos aca-
dêmicos do curso, como também dos impactos de infraestrutura e impactos gerais 
na universidade. Analisar a proposta da FT Limeira de extinção do curso de Tecno-
logia de Saneamento Ambiental e Tecnologia de Construção de Edifícios e criação 
do curso de Engenharia de Transporte da FT. 

Edvaldo Sabadini (presiden-
te)

Portaria PRG 13/2017

GT SIGA-DAC A análise de medidas de aperfeiçoamento da plataforma SIGA Edvaldo Sabadini
(presidente)

Deliberação CCG 
132/2018

GT licenciatura em Teatro Análise sobre a criação do curso de Licenciatura em Teatro, tanto do ponto de 
vista da relevância acadêmica do curso, como também dos impactos de infraestru-
tura e das condições gerais na universidade.

Edvaldo Sabadini
(presidente)

Portaria PRG 01/2019

GT MORADIA para orientar 
os estudantes que residem na 
Moradia Estudantil durante a 
pandemia da COVID-19. (GT 03 
MORADIA

I.responsável por organizar e orientar os
estudantes que residem na Moradia Estudantil, bem como as pessoas que frequen-
tam a moradia durante a pandemia da COVID-19,

Link - acesso relatório
https://drive.google.com/file/d/1jh9vZs7mwp2HzdLp977j2gLozFSTejyQ/view?us-
p=sharing

Daniela Gatti
(presidente)

Portaria GR 41/2020.

GT Bolsa Estudante-Atleta e 
Bolsa de Tutoria em Esporte 
Saúde e Lazer - SAE

Link - acesso Relatório Helena Altmann
 Mara Patrícia

Portaria PRG 007/2019
Em andamento

GT 4 – Espaços comuns e CO-
VID-19

Grupo de Trabalho para criar normas e procedimentos para uso dos espaços co-
muns durante a pandemia da COVID-19.

Edvaldo Sabadini Portaria GR  42/2020.

https://drive.google.com/file/d/1BDCrp-lM_5OXZdoCRbAN3e_S195uOHKS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BDCrp-lM_5OXZdoCRbAN3e_S195uOHKS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11UyNu1PsYtcJmVImGngoPQp1vmvPjzSJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jh9vZs7mwp2HzdLp977j2gLozFSTejyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jh9vZs7mwp2HzdLp977j2gLozFSTejyQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eVoKiN_bpRrrZLnTAePqe350F-ydf_uN/view?usp=sharing
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Nome GT Objetivos / link dos relatório membros PRG Resolução

GT Acompanhamento médico 
e epidemiológico, testagem e 
COVID-19

Grupo de Trabalho para criar normas para acompanhamento médico e epidemioló-
gico e  testagem da comunidade durante a pandemia da COVID-19.

Mara Patrícia Portaria GR 44/2020.

GT 7 – treinamentos de Se-
guranças e de Higienização e 
COVID-19

Grupo de Trabalho para organizar treinamentos de Seguranças e de Higienização 
durante a pandemia da COVID-19.

Soely Polydoro
Marco Antônio Garcia de 
Carvalho

Portaria GR 45/2020.

GT 11 - UNICAMP PÓS-Covid-19 Grupo de Trabalho para implantar e acompanhar o programa - UNICAMP PÓS-Co-
vid-19

Eliana Martorano Amaral
Mara Patrícia

Portaria GR 49/2020.

GT Programa Formação Do-
cente ERE.

Grupo de Trabalho para planejar e implementar um programa de formação docen-
te que permita qualificar o processo remoto de ensino-aprendizagem na Unicamp.

Soely Polydoro
Marco Antonio G Carvalho , 
André Oliveira Garcia
Bruno S. Masiero 
Daniela Gatti
Mara Patrícia
Tiago Zenker Girelli

Portaria GR 67/2020.

GT RAD Grupo de Trabalho para analisar e propor alterações ao Relatório de Atividades 
Docentes (RAD) instituído pela Portaria Interna 002/2019 de 11 de outubro de 
2019.

Soely  Polydoro Em andamento

GT - Deliberação CEPE 03/2012 
Índice de classificação social

Link - acesso ao Relatório
Link - acesso às atas
Link - acesso à proposta de deliberação e ofícios 

Helena Altmann Portaria PRG007/2018

GT - Renovagrad Engenharias Grupo de Trabalho “Renovagrad Engenharias” para discussão e proposição de en-
caminhamentos sobre inovações nos PPCs dos cursos de engenharia da UNICAMP

- Coordenadores dos cursos 
de engenharias  -Coordena-
dores dos cursos de exatas
- Coordenador do [EA]2 
- Coordenador do GGTE 

Portarias PRG 01/2021 e 
02/2021

https://drive.google.com/file/d/1cai-sqEjtSk6oxTJvzVyOzbz8fu0cd8m/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cboO3s8kQQk43KxePjqRZ-CE4Deyuvu3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cfNsIeIWmeLc5TGVZEBqbghDstLggjIq/view?usp=sharing
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Quadro 13.  Participações em Comissões.
comissão Órgão objetivo Membro PRG Deliberação/ Resolução/ 

Portaria/ Ofício

Comissão Assessora da Polí-
tica de Combate à Discrimi-
nação Baseada em Gênero e/
ou Sexualidade e à Violência 
Sexual 

DEDH I.Propor uma Política de Combate à Discriminação Baseada em 
Gênero e/ou Sexualidade e à Violência Sexual a ser aprovada pela 
Universidade
II  Realizar a coordenação geral da Política de Combate à Discrimi-
nação Baseada em Gênero e/ou Sexualidade e à Violência Sexual
III  Coordenar e supervisionar as ações do Serviço de Atenção à 
Violência Sexual na Universidade Estadual de Campinas
IV  Conceber, promover e coordenar o oferecimento de ações 
educativas e de treinamento a membros da Universidade tendo 
em vista o Combate à Discriminação Baseada em Gênero e/ou 
Sexualidade e à Violência Sexual
V  Promover a realização de estudos periódicos sobre a ocorrência 
de episódios de Discriminação Baseada em Gênero e/ou Sexuali-
dade e Violência Sexual que envolvam membros da Unicamp
VI  Propor regras e procedimentos para a prevenção e acolhimen-
to de queixas de Discriminação Relacionada a Gênero e/ou Sexua-
lidade,

Daniela Gatti Portaria GR 049/2019, al-
terada pelas Portarias  GR 
54/2019 e GR 91/2020 

Conselho de Cultura da Uni-
versidade Estadual de Campi-
nas (CONCULT)

PROEC  Dcult Estabelecer Políticas de cultura da universidade Daniela Gatti (representante 
docente das
políticas de permanência da 
Universidade  PRG)

Ofício CONCULT no 
02/2020

Conselho de Extensão
(CONEX)

PROEC Conselho com os coordenadores de extensão das unidades Eliana Martorano Amaral https://www.conex.proec.
unicamp.br/paginas/com-
posicao

Subcomissão Permanente de 
Análise de Vetores (CCG)

CCG  PRG análise e gerenciamento dos vetores - Encarregada de adequar os 
campos de vetores para a carga horária das disciplinas

Daniela Gatti Deliberação CCG 
321/2009

SUBCOMISSÃO  disciplinas 
AM (CCG)

CCG  PRG análise e gerenciamento das disciplinas AM Daniela Gatti

Subcomissão Permanente de 
Legislação e Normas da CCG 
(SPLN)

CCG  PRG comissão para analisar, propor e revisar  as normas e legislação do  
Regimento Geral dos Cursos de Graduação

Daniela Gatti Resolução GR 029/2014

Conselho CEL CEL Conselho do centro de estudos de línguas Daniela Gatti (2017 a 2019)
Edvaldo Sabadini (2019 a 2021)

Ofício PRG 030/2017
Ofício PRG 026/2020

Comissão de implementação 
da Diretoria Executiva de 
Direitos Humanos

DeDH Grupo de trabalho na elaboração de documento para criação da  
diretoria executiva de Direitos Humanos 

Eliana Martorano Amaral
Daniela Gatti 
Neri de Barros 

Indicação PRG

https://www.conex.proec.unicamp.br/paginas/composicao
https://www.conex.proec.unicamp.br/paginas/composicao
https://www.conex.proec.unicamp.br/paginas/composicao
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Comissão para construção 
dos instrumentos de pesqui-
sa “Unicamp no contexto da 
pandemia COVID-19” 

Elaborar os instrumentos de pesquisa voltados para a comunida-
de discente e docente, a ser realizada no âmbito do Observatório 
Institucional da Unicamp (CGU Cesop), sobre o desenvolvimento 
das atividades de forma remota na universidade em tempos de 
pandemia (COVID-19), com ênfase em três dimensões: experiência 
e condições; processo de ensino aprendizagem e uso das tecnolo-
gias. Os relatórios com os resultados estão disponíveis em https://
www.observatorio.cgu.unicamp.br/relatorios 

Mara Patrícia
Soely Polydoro
Marco Antonio Carvalho

Portaria GR-067/2020

Comissão de estudos de Dire-
trizes da Curricularização da 
extensão na Unicamp

PRG, PROEC e 
DAC

Considerando a publicação da Resolução CNS/CES no. 7, de 18 de 
dezembro de 2018  Diretrizes para a Extensão na Educação Supe-
rior
Brasileira foram desenvolvidos encontros e reuniões, com partici-
pação da PROEC, para mobilização da comunidade universitária 
visando o fortalecimento das atividades de extensão nos cursos 
de graduação da Unicamp, mediante normativas de creditação e 
reestruturação dos
PPCs.O foco da comissão é produzir um esboço de minuta com as 
diretrizes para curricularização da extensão nos cursos de gradua-
ção da Unicamp, a ser enviado à comissão de normas, comissão 
central de extensão e comissão central de graduação.

Soely Polydoro
Daniela Gatti
Tiago Zenker Gireli

Em andamento
PRG/ PREAC

Regulamentação da conces-
são das bolsas e benefícios

SAE/PRG A PRG foi representada no GT sobre a proposta de alteração da 
Deliberação CEPE A 003/2012 que regulamenta a concessão das 
bolsas e benefícios gerenciados pelo Serviço de Apoio. 

Edvaldo Sabadini Portaria PRG  07/2018

Estabelecimento de proto-
colos de atividades seguras 
para o convívio nos campi, 
no período da pandemia por 
COVID-19

A PRG foi representada no GT4, que propôs protocolos de ativida-
des seguras para o convívio nos campi, no período da pandemia 
por COVID-19. O representante da PRG participou do subgrupo 
que elaborou a proposta para auxiliar o cálculo da população 
máxima para ocupação das edificações da Unicamp nas salas de 
aula e nos laboratórios de ensino. O principal objetivo foi manter o 
distanciamento social necessário em tempos de pandemia, consi-
derando aspectos relacionados com a ventilação mínima necessá-
ria nas edificações e definição máxima dos espaços. 

Edvaldo Sabadini Portaria GR º 42/2020.

Participação da PRG na Co-
missão para Análise de Con-
vênios e Contratos (CACC)

CAACPRG A CACC é responsável pela análise e emissão de parecer conclu-
sivo a respeito dos convênios, contratos e instrumentos similares 
relativos às atividades de pesquisa, ensino e extensão a serem 
celebrados pela Universidade. A PRG tem um representante na 
comissão, que contribui principalmente para análises relacionados 
com contratos específicos que de alguma forma envolvem ativida-
des de graduação.

Edvaldo Sabadini
Carlos Carducci

Ofício PRG 91/2018

https://www.observatorio.cgu.unicamp.br/relatorios
https://www.observatorio.cgu.unicamp.br/relatorios
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Atividades da PRG junto a 
DERI

DERI PRG participação da PRG participou dos editais da DERI relativos aos 
processos de intercâmbio de estudantes e docentes. Nos proces-
sos submetidos a análise é feita individualmente e a decisão é 
tomada coletivamente. No aperfeiçoamento do processo, foram 
implementados alguns mecanismos acadêmicos, relacionados 
com a avaliação do desempenho dos bolsistas, quando do retor-
no das atividades de intercâmbio.  A questão do oferecimento 
de disciplinas em línguas estrangeiras foi objeto de estudo entre 
a DERI e a PRG, que resultou na publicação de um edital apoia-
do pela DERI, para o desenvolvimento de algumas disciplinas de 
graduação em inglês. A PRG também participa dos encontros de 
recepção dos estudantes estrangeiros.

Edvaldo Sabadini -

Cátedra Sérgio Vieira de 
Mello

UNICAMP Participação na CSVM, que São as seguintes as competências da 
Cátedra:
I  Institucionalizar, congregar e ampliar atividades que já estão 
presentes na Universidade, bem como reforçar seu papel em ofe-
recer subsídios para a formulação e atuação das políticas públicas 
para a proteção aos refugiados e refugiadas
II  Ampliar a produção científica, a reflexão, o debate e colaborar 
no oferecimento de disciplinas que contemplem o tema da imigra-
ção refugiada na graduação e pósgraduação
III  Promover seminários e workshops interunidades e interdiscipli-
nares e entre universidades
IV  Propor um Programa de Bolsa para Professor Universitário em 
situação de refúgio
V  Desenvolver, em parcerias com órgãos públicos e organiza-
ções não governamentais, programas de difusão, seminários e 
sensibilização sobre o tema dos refugiados no Brasil, por meio de 
treinamentos e organização de eventos conjuntos de capacitação 
para agentes envolvidos na recepção dos solicitantes de refúgio e 
refugiados no Brasil

Edvaldo Sabadini Portaria GR 047/2019, 
alterada pela Portaria GR 
090/2020 

Programa de Estágio Docen-
te (PED)

PRPG PRG O Programa de Estágio Docente (PED) é um programa institucio-
nal que possibilita o aperfeiçoamento da formação do estudante 
de PósGraduação para o estágio em experiência docente ou de 
apoio às atividades docentes. O programa da Unicamp, atual-
mente regulamentado pela Resolução GR n° 071, de 22 de junho 
de 2020, e que atende à obrigatoriedade de experiência docente 
para bolsistas CAPES de Demanda Social regulamentada pela 
Portaria 76/2010 da CAPES. A PRG representa na Comissão Coor-
denadora do programa. 

Edvaldo Sabadini Resolução GR 071/2020.

Comissão PAD PRG O Programa de Apoio Didático (PAD) visa o aprimoramento do 
ensino de graduação através de monitoria exercida por estudantes 
regularmente matriculados em cursos de graduação da Unicamp.

Mara Patrícia Traina Chacon 
Mikahil

Resolução 049/2007 - 
05/11/2007
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Comissão PAA PRG - CCG Comissão coordenadora PAA instituída na 275a CCG com o objeti-
vo de acompanhae e estruturar o Programa de Acompanhamento 
Acadêmico PAA, instituído pela Deliberação CONSU A014/2014.

Mara Patrícia Traina Chacon 
Mikahil

Deliberação CCG 20/2017

Comissão CLAA-PET PRG Comissão Local de Análise e Acompanhamento do Programa de 
Educação Tutorial - PET Unicamp. Composta de representantes da 
PRG, Proec, Coordenadores de Graduação e Extensão das Unida-
des de Ensino envolvidas, discentes (bolsista PET).

Mara Patrícia Traina Chacon 
Mikahil

Portaria PRG04/2021 
(composição atual)

Comissão Recursos bolsas 
SAE - CEPE-A-003/2012.

PRG SAE Instituída pela Deliberação CEPE-A-003/2012, de 03/04/2012, dis-
ciplina os critérios para inscrição e seleção de candidatos ao Pro-
grama de Bolsas Auxílio do SAE - Serviço de Apoio ao Estudante. 
Comissão julga recursos de estudantes encaminhados no processo 
seletivo de bolsas,

Mara Patrícia Traina Chacon 
Mikahil

Deliberação CEPE-
-A-003/2012, de 
03/04/2012

Coordenação Deliberativa do 
PME

PRG PME Coordenação Deliberativa do Programa de Moradia Estudantil Mara Patrícia Traina Chacon 
Mikahil (Suplente do Presiden-
te)

Portaria GR-116, de 22-11-
2019

Comissão CSARH 64 PRG/PRPG Comissão Setorial de Acompanhamento junto ao Processo de 
Progressão na Carreira PAEPE 2019.

Mara Patrícia Traina Chacon 
Mikahil

Ofício PRG 56/2019

Subcomissão de Catálogos CCG Análise das propostas encaminhadas pelas Unidades referentes às 
alterações curriculares - catálogos vigentes, bem como das pro-
postas relativas ao catálogo do ano.

Informação CCG 
No.083/10

Subcomissões das AMs CCG A Subcomissão de Análise das Disciplinas AM, atuou neste tempo 
em frentes distintas, reunindo-se cerca de 20 vezes, onde propôs, 
tanto a reformulação da normativa das disciplinas a fim de orga-
nizar e qualificar a proposta deste modelo de disciplinas, quanto, 
a equipe administrativa da CCG em conjunto com a DAC na es-
truturação e trâmite administrativo para tais solicitações.ascesso: 
https://drive.google.com/file/d/142B6pdja5zbQOBdKhTWjxFe-
gySjjbpXA/view

Daniela Gatti .
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12. Eventos 

12.1. Eventos organizados pela PRG

No quadro 14 são apresentado eventos organizados pela  PRG e seus Órgãos, destinados a comunidade docente, 
e não docente, discente e colaboradores ligados ao ensino e apoio aos cursos de graduação da Unicamp. Mostram a 
intensa e diversificada atividade do período.

Quadro 14. Eventos organizados ou apoiados pela PRG (2017-2021).
DATA TÍTULO ORGANIZAÇÃO LINK DIVULGAÇÃO 

2017

04 de maio Conferência Dialogada: Desenvolvimento Profissional do Docente para Qualificação da Graduação e 
Orientação de Carreira

PRG Unicamp , SITE
FACEBOOK 

01 de junho Seminário ENADE 2017 PRG Unicamp , FACE-
BOOK 

19 de junho Workshop de Avaliação dos Cursos de Graduação PRG PRG, FACEBOOK

04 de julho Reunião para debater e planejar estratégias para elaboração de um portal para a Pró-Reitoria de Gra-
duação

PRG FACEBOOK

07 de agosto Reunião com Diretores e Coordenadores de Graduação
“Qualificação dos Cursos de Graduação”

PRG PRG, SITE FACE-
BOOK

14 de agosto O uso de recursos eletrônicos para qualificar o ensino de graduação” PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

14 de agosto “PsBL para aprendizagem ativa na graduação”, PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

24 de agosto Ações Afirmativas no Ensino Superior: Para quê e para quantos? SAE PRG, SITE
FACEBOOK

21 de agosto 1a reunião de definição dos Projetos Estratégicos da Pró-Reitoria de Graduação PRG FACEBOOK

05 de setembro Seminário LEES – Entre o Público e o Privado: O Modelo Comunitário de Universidade PRG PRG, SITE
FACEBOOK

11 de setembro Estratégias Efetivas de Ensino e Aprendizagem: Qual Caminho Seguir? PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

https://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2017/05/02/conferencia-com-yvonne-steinert-desenvolvimento-profissional-do-docente-para
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/06/1517/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/07/prg-promove-i-workshop-de-avaliacao-dos-cursos-de-graduacao/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/08/prg-reune-diretores-e-coordenadores-de-graduacao/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/08/uso-de-recursos-eletronicos-e-aprendizagem-ativa-sao-temas-de-encontros-promovidos-pelo-ea2/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/08/uso-de-recursos-eletronicos-e-aprendizagem-ativa-sao-temas-de-encontros-promovidos-pelo-ea2/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/08/acoes-afirmativas-no-ensino-superior-para-que-e-para-quantos-24-08-2017/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/09/seminario-lees-entre-o-publico-e-o-privado-o-modelo-comunitario-de-universidade/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/09/estrategias-efetivas-de-ensino-e-aprendizagem-qual-caminho-seguir/
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DATA TÍTULO ORGANIZAÇÃO LINK DIVULGAÇÃO 

18-20 de setembro Acolhimento dos Novos Docentes da Unicamp EA2 EA2, FACEBOOK

21 de setembro “Engaging college students through a critical, transformative pedagogy: Examples from my teaching” PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

25 de setembro Encontro PAD/PED PRG PRG, SITE
FACEBOOK

27 de setembro 2º workshop Projeto Estratégicos PRG PRG FACEBOOK

27 de setembro Reinstalação do Fórum dos Cursos de Formação de Professores das Universidades Públicas Paulistas. PRG FACEBOOK

04 de outubro SAE Realiza Palestra Sobre a Vida Acadêmica além da Sala de Aula PRG / SAE PRG, SITE
FACEBOOK

05 de outubro O ano de ingresso na universidade e o sucesso acadêmico ao longo da graduação PRG / EA2 EA2, SITE
FACEBOOK 

25 de outubro Estratégias educacionais para formação interdisciplinar e interprofissional, baseada em projetos de 
intervenção voltados às necessidades da comunidade.

PRG Unicamp, SITE
FACEBOOK

8 de novembro Pedagogias Colaborativas e Renovação De Currículo Como Meio de diminuir GAPS e aprimorar o 
Acesso à Educação Superior

PRG / EA2 e GAPS 
Initiative

PRG, SITE
FACEBOOK

9 de novembro Seminário Acesso Global ä Educação Pós-Secundária - GR, CGU, PRG PRG, site, 
FaceBook

13 de novembro II SIMPÓSIO SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO  PRÁTICAS E DESAFIOS SAPPE FACEBOOK

14 de novembro Políticas de educação superior, regulação do trabalho acadêmico e internacionalização PRG / GGTE / EA2 EA2, SITE
FACEBOOK

15 de novembro IV Festival de Artes do SAE PRG / SAE PRG, SITE
FACEBOOK

22, 23 e 24 de novembro Evento Integrado FE/CPFP Unicamp 2017 - II Seminário do Pibid-Unicamp, o II Seminário Experiências 
em Estágio Docente e o XIII Encontro de Estudantes de Graduação dos Cursos de Formação de Pro-
fessores da Unicamp

PRG PRG, SITE
FACEBOOK

30 novembro - 02 de-
zembro

VI edição do Seminário Inovações Curriculares PRG / EA2 Unicamp, SITE
FACEBOOK

https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/09/ea2-recebe-professor-da-adelphi-university-para-discutir-educacao/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/09/encontro-pad-ped-ganha-nova-edicao-em-setembro/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/09/sae-realiza-palestra-sobre-a-vida-academica-alem-da-sala-de-aula/
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/10/25/naomar-de-almeida-ex-reitor-da-ufba-e-ufsb-apresenta-palestra-sobre-formacao?fbclid=IwAR3K5F0QUpFQ9GYyjksBDIu7_gfAYaIf1dcPLT0tuJ5BlChvWAsBVXz6xDg
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/11/pedagogias-colaborativas-e-renovacao-de-curriculo-como-meio-de-diminuir-gaps-e-aprimorar-o-acesso-a-educacao-superior/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/11/iv-festival-de-artes-do-sae/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/10/evento-integrado-fe-cpfp-unicamp-2017/
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/12/04/unicamp-articula-instituicoes-para-discutir-solucoes-academicas-na-graduacao?fbclid=IwAR2Gnyn5Gf5PpWNBw2DYd6UCo0Z69PLz3C8LyvcvapiDUVju9FhSdtgFOiI
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DATA TÍTULO ORGANIZAÇÃO LINK DIVULGAÇÃO 

2017

04 de maio Conferência Dialogada: Desenvolvimento Profissional do Docente para Qualificação da Graduação e 
Orientação de Carreira

PRG Unicamp , 
SITE, FACEBOOK 

01 de junho Seminário ENADE 2017 PRG Unicamp , 
FACEBOOK 

19 de junho Workshop de Avaliação dos Cursos de Graduação PRG PRG, FACEBOOK

04 de julho Reunião para debater e planejar estratégias para elaboração de um portal para a Pró-Reitoria de Gra-
duação

PRG FACEBOOK

07 de agosto Reunião com Diretores e Coordenadores de Graduação
“Qualificação dos Cursos de Graduação”

PRG PRG, SITE FACE-
BOOK

14 de agosto O uso de recursos eletrônicos para qualificar o ensino de graduação” PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

14 de agosto “PsBL para aprendizagem ativa na graduação”, PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

24 de agosto Ações Afirmativas no Ensino Superior: Para quê e para quantos? SAE PRG, SITE
FACEBOOK

21 de agosto 1a reunião de definição dos Projetos Estratégicos da Pró-Reitoria de Graduação PRG FACEBOOK

05 de setembro Seminário LEES – Entre o Público e o Privado: O Modelo Comunitário de Universidade PRG PRG, SITE
FACEBOOK

11 de setembro Estratégias Efetivas de Ensino e Aprendizagem: Qual Caminho Seguir? PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

18-20 de setembro Acolhimento dos Novos Docentes da Unicamp EA2 EA2, FACEBOOK

21 de setembro “Engaging college students through a critical, transformative pedagogy: Examples from my teaching” PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

25 de setembro Encontro PAD/PED PRG PRG, SITE
FACEBOOK

27 de setembro 2º workshop Projeto Estratégicos PRG PRG FACEBOOK

27 de setembro Reinstalação do Fórum dos Cursos de Formação de Professores das Universidades Públicas Paulistas. PRG FACEBOOK

04 de outubro SAE Realiza Palestra Sobre a Vida Acadêmica além da Sala de Aula PRG / SAE PRG, SITE
FACEBOOK

05 de outubro O ano de ingresso na universidade e o sucesso acadêmico ao longo da graduação PRG / EA2 EA2, SITE
FACEBOOK 

25 de outubro Estratégias educacionais para formação interdisciplinar e interprofissional, baseada em projetos de 
intervenção voltados às necessidades da comunidade.

PRG Unicamp, SITE
FACEBOOK

8 de novembro Pedagogias Colaborativas e Renovação De Currículo Como Meio de diminuir GAPS e aprimorar o 
Acesso à Educação Superior

PRG / EA2 e GAPS 
Initiative

PRG, SITE
FACEBOOK

9 de novembro Seminário Acesso Global ä Educação Pós-Secundária - GR, CGU, PRG PRG, site, 
FaceBook

https://www.unicamp.br/unicamp/eventos/2017/05/02/conferencia-com-yvonne-steinert-desenvolvimento-profissional-do-docente-para
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/06/1517/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/07/prg-promove-i-workshop-de-avaliacao-dos-cursos-de-graduacao/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/08/prg-reune-diretores-e-coordenadores-de-graduacao/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/08/uso-de-recursos-eletronicos-e-aprendizagem-ativa-sao-temas-de-encontros-promovidos-pelo-ea2/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/08/uso-de-recursos-eletronicos-e-aprendizagem-ativa-sao-temas-de-encontros-promovidos-pelo-ea2/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/08/acoes-afirmativas-no-ensino-superior-para-que-e-para-quantos-24-08-2017/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/09/seminario-lees-entre-o-publico-e-o-privado-o-modelo-comunitario-de-universidade/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/09/estrategias-efetivas-de-ensino-e-aprendizagem-qual-caminho-seguir/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/09/ea2-recebe-professor-da-adelphi-university-para-discutir-educacao/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/09/encontro-pad-ped-ganha-nova-edicao-em-setembro/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/09/sae-realiza-palestra-sobre-a-vida-academica-alem-da-sala-de-aula/
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/10/25/naomar-de-almeida-ex-reitor-da-ufba-e-ufsb-apresenta-palestra-sobre-formacao?fbclid=IwAR3K5F0QUpFQ9GYyjksBDIu7_gfAYaIf1dcPLT0tuJ5BlChvWAsBVXz6xDg
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/11/pedagogias-colaborativas-e-renovacao-de-curriculo-como-meio-de-diminuir-gaps-e-aprimorar-o-acesso-a-educacao-superior/
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DATA TÍTULO ORGANIZAÇÃO LINK DIVULGAÇÃO 

13 de novembro II SIMPÓSIO SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE UNIVERSITÁRIO  PRÁTICAS E DESAFIOS SAPPE FACEBOOK

14 de novembro Políticas de educação superior, regulação do trabalho acadêmico e internacionalização PRG / GGTE / EA2 EA2, SITE
FACEBOOK

15 de novembro IV Festival de Artes do SAE PRG / SAE PRG, SITE
FACEBOOK

22, 23 e 24 de novembro Evento Integrado FE/CPFP Unicamp 2017 - II Seminário do Pibid-Unicamp, o II Seminário Experiências 
em Estágio Docente e o XIII Encontro de Estudantes de Graduação dos Cursos de Formação de Pro-
fessores da Unicamp

PRG PRG, SITE
FACEBOOK

30 novembro - 02 de-
zembro

VI edição do Seminário Inovações Curriculares PRG / EA2 Unicamp, SITE
FACEBOOK

DATA TITULO ORGANIZAÇÃO DIVULGAÇÃO

2019

18 de fevereiro Encontro com coordenadores, professores e colaboradores dos diferentes cursos da Universidade para 
debater o acolhimento dos estudantes da Vaga Olímpica

PRG PRG, SITE
FACEBOOK

20 de fevereiro Recepção de Ingressantes do primeiro Vestibular Indígena da Unicamp PRG PRG, SITE
FACEBOOK

25 e 26 de fevereiro Calourada 2019 PRG PRG, SITE
FACEBOOK

14 de março 3º Workshop Indicadores de Desempenho nas Universidades Estaduais Paulistas / 1º Fórum de Desem-
penho Acadêmico e Comparações Internacionais

FAPESP / Cruesp / PRG, SITE
FACEBOOK

20 de março workshop de linguagem visual GGTE / PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

25 de março encontro com coordenadores e colaboradores de seus órgãos para avaliar o andamento das ativida-
des e dos projetos estratégicos adotados

PRG PRG, SITE
FACEBOOK

26 de março Roda de conversa com o Ms. Ariabo Kezo, sobre a inserção dos indígenas na universidade PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

15 de abril 15ª edição do Encontro de Estudantes PAD/PED PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

30 de abril Evento “Desafios da Educação Digital no Ensino Superior” PRG PRG, SITE
FACEBOOK

02 de maio evento “Docência Efetiva e Inclusiva” PRG / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

10 de maio Oficina sobre desenho curricular e estratégias efetivas de ensino e aprendizagem na Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas da UNICAMP

FCF PRG, SITE
FACEBOOK

https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/11/iv-festival-de-artes-do-sae/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2017/10/evento-integrado-fe-cpfp-unicamp-2017/
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/12/04/unicamp-articula-instituicoes-para-discutir-solucoes-academicas-na-graduacao?fbclid=IwAR2Gnyn5Gf5PpWNBw2DYd6UCo0Z69PLz3C8LyvcvapiDUVju9FhSdtgFOiI
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/02/iniciativas-de-suporte-a-estudantes-com-altas-habilidades-sao-debatidas-na-graduacao/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/02/expectativas-e-acolhida-os-calouros-indigenas-estao-chegando/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/03/diversidade-e-acoes-sustentaveis-marcam-semana-da-calourada/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/03/medir-para-conhecer-conhecer-para-melhorar/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/03/2688/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/03/avaliacao-parcial-de-gestao-ajuda-a-estabelecer-novas-acoes-da-prg/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/03/debate-sobre-questoes-raciais-indigenas-e-de-genero-acontece-nesta-terca-26-3-na-unicamp/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/04/encontro-promove-debates-sobre-programas-de-suporte-para-a-formacao-docente/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/04/evento-desafios-da-educacao-digital-no-ensino-superior-acontece-no-proxima-dia-30/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/04/evento-docencia-efetiva-inclusiva-acontece-no-proximo-dia-2/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/05/fcf-promove-oficina-sobre-desenho-curricular-e-estrategias-efetivas-de-ensino-e-aprendizagem/
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04 de junho As novas formas de ingresso e o perfil dos ingressantes em 2019 PRG / EA2 PRG, SITE

31 de julho III Seminário de Educação Integral Concepções e Práticas na Educação Básica Pública no Século XXI PRG FACEBOOK

02 de agosto Cerimônia de Entrega dos Certificados da 8ª Edição do Programa AlunoArtista e de Apresentação dos 
Projetos Selecionados para a 9ª Ediçao.

PRG FACEBOOK

08 de agosto Aula Aberta do professor especialista visitante na Graduação, via edital da Pró Reitoria de Graduação 
da Unicamp.

PRG FACEBOOK

27 de agosto Reunião Acompanhamento dos Projetos Estratégicos da PRG 2017 a 2019 PRG FACEBOOK

12 de setembro O Fórum Permanente “Educação como Bem Público PRG Unicamp, SITE
FACEBOOK

21 e 22 de outubro II Congresso de Projetos de Apoio à Permanência de Estudantes de Graduação da Unicamp PRG / SAE SAE
https://www.sae.
unicamp.br/portal/
images/congres-
so_2019/caderno_
de_resumos_2019.
pdf

29  31 de outubro VII Seminário Inovações Curriculares PRG
FACEBOOK
https://inovacoes.
ea2.unicamp.br/pro-
grama/

07 de novembro 1. Encontro da Pro Reitoria de Graduação com os Coordenadores de Graduação das Faculdades e Ins-
titutos preparatória para Recepção dos Estudantes Indígenas que chegarão em 2020

PRG
FACEBOOK

18 de novembro Evolução de sistemas moleculares no grupo filogenético que abrange as riquétsias e as mitocôndrias PRG / IB PRG, SITE

28 de novembro World Access to Higher Education Day na UNICAMP – Revendo dados relevantes sobre acesso, diver-
sidade e inclusão acadêmica

PRG
SITE, FACEBOOK

27 de novembro IIV Mostra Científica ProFIS PRG FACEBOOK

10 de dezembro III Seminário Pibid-Unicamp PRG FACEBOOK

https://www.prg.unicamp.br/noticias/2019/06/novas-formas-de-ingresso-sao-tema-de-palestra-hoje-no-ea2/
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2019/09/19/sem-investimento-publico-nao-ha-educacao-como-um-bem-publico?fbclid=IwAR2pkGFimtN8lxDUuVpc9nGu4wW_OYgJmvh8SkE9vpa5PZgBUSA_5aOgDho
https://www.prg.unicamp.br/events/evolucao-de-sistemas-moleculares-no-grupo-filogenetico-que-abrange-as-riquetsias-e-as-mitocondrias/
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2020

27  29 de janeiro capacitação aos supervisores responsáveis pela segurança nos Campi SVC / PRG FACEBOOK
sim

30 de janeiro bate papo com Dra. Yaya de Andrade  “ Experiências de estudantes indígenas no mundo acadêmico 
canadense”

PRG FACEBOOK
sim

03 de fevereiro videoconferência com a Universidade Federal Rural do Semi Árido (UFERSA) para planejar um pro-
grama de mentoria

PRG / SAE / SAPPE 
/ EA2

PRG, SITE

17 de fevereiro reunião dos coordenadores de cursos com PRG para discutirem a implementação do Programa de 
Mentoria

PRG PRG, SITE
FACEBOOK

21 de fevereiro bate papo ao vivo de orientação para novos  estudantes SAE FACEBOOK
sim

27 de fevereiro Calourada Indígena PRG PRG, SITE
FACEBOOK

28 de fevereiro palestra do SAE com ingressantes indígenas sobre a permanência estudantil SAE PRG, SITE

02 de março Calourada 2020 PRG PRG, SITE 
FACEBOOK

05 de março rodas de conversa sobre a politica de combate à discriminação baseada em gênero e/ou sexualidade 
e violência sexual

SAVS
DEDH

PRG, SITE
FACEBOOK

06 de março apresentação o Programa de Mentoria aos mentores e tutores voluntários PRG PRG, SITE

06 de março Evento de recepção dos estudantes intercambistas estrangeiros PRG FACEBOOK, sim

12 de março Desafio TPrize PRG / SAE / EA2 PRG, SITE
FACEBOOK

13 de março Coletiva de imprensa para responder algumas dúvidas em relação suspensão das atividades presen-
cias por causa do Covid-19

REITORIA PRG, SITE
FACEBOOK

16 de março Reunião da Pró-reitora com os coordenadores dos cursos de graduação: migração das atividades 
acadêmicas para os recursos digitais

PRG PRG, SITE
FACEBOOK

20 de março Bate-papo ao vivo com esclarecimento sobre o semestre letivo PRG / PRPG PRG, SITE, 
FACEBOOK
INSTA

22  29 de abril Live: Como estudar agora que não estou presencialmente na Universidade SAE SAE, SITE
FACEBOOK

30 de abril Trocando experiências sobre a graduação da Unicamp e Uminho em tempos de COVID-19 PRG / EA2 / GGTE [ea]2, SITE
FACEBOOK
INSTA

12 de maio Como tem sido a educação remota emergencial num país da América Latina  - Webinar com UNAM PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTA

15 de maio Graduação e pós-graduação na Unicamp em tempos de COVID-19 : onde estamos e para onde pode-
mos ir

PRG / EA2 / GGTE / 
PRPG

FACEBOOK
INSTAGRAM

https://www.facebook.com/svcunicamp/photos/pcb.482236772450667/482233369117674
https://www.facebook.com/prgunicamp/photos/a.204496092948460/2927470580650984/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/02/planejando-um-programa-de-mentoria-para-a-unicamp/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/02/calourada-2020/
https://www.facebook.com/unicampoficial/photos/a.335740583467296/1017430908631590/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/elementor-4581/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/palestra-sae-acolhimento-permanencia-estudantil-na-unicamp/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/dia-de-matricula-dos-ingressantes/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/savs-realizara-rodas-de-conversa/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/palestra-sobre-o-programa-de-mentoria-com-mentores-e-tutores-voluntarios/
https://www.facebook.com/prgunicamp/photos/pcb.3010082105723164/3010080995723275/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/voce-tem-uma-ideia-para-impactar-a-educacao-na-america-latina/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/coletiva-de-imprensa-sobre-coronavirus/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/migracao-das-atividades-academicas-para-recursos-digitais/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/esclarecimentos-sobre-o-semestre-letivo/
https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/3324-programe-se-lives-do-servico-social-e-orientacao-educacional?fbclid=IwAR3uN04a9cYfoD3OsYbCP4nn3BR9VZ0bymW8Rbf0Iev6JQG2A8fgWY7MR_4
https://www.ea2.unicamp.br/events/event/trocando-experiencias-sobre-a-graduacao-da-unicamp-e-uminho-em-tempos-de-covid-19/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/05/webinar-como-tem-sido-a-educacao-remota-emergencial-num-pais-da-america-latina/
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15 de maio O desafio da educação a distância numa universidade pública brasileira em tempos de pandemia  We-
binar com UNIVESP

PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

19 de maio O caso das licenciaturas em tempos de Covid-19  Webinars com UMinho PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

27 de maio A construção da carreira no pós Pandemia SAE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

28 de maio Empregabilidade na perspectiva de empregadores no Brasil SAE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

28 de maio O processo de avaliação em um semestre para lá de especial  Webinars com UMinho PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

17 de junho Docência em tempos de pandemia: expectativas, perspectivas e aprendizagens PRG / EA2 / GGTE EA2, SITE
FACEBBOK 
INSTAGRAM

01 de julho Live – Preparação para as provas: Estudo Diário e Revisão SAE PRG, FACEBOOK
INSTAGRAM

06 de julho Formação de Professores – Dificuldades em ensino digital [ea]2
GGTE

PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

08 de julho Como ficam as atividades acadêmicas em 2020 PRG / PRPG Youtube
FACEBOOK
INSTAGRAM

10 de julho Webinar – Estou à flor da pele: desafios ao aprender e ao ensinar em tempo de pandemia  UMinho PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

16 de julho A interatividade no universo do ensino remoto  UnB – Universidade de Brasília PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

21 de julho A graduação da Unicamp na transição para o ensino remoto emergencial: desafios, aprendizagens e 
perspectivas

PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

05 de agosto Discussão sobre os projeto desenvolvidos na disciplina AU149 PRG
FACEBOOK
INSTAGRAM

varias datas
CURSO

Formação para Docente sobre Estratégias para o Ensino Remoto Digital PRG PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

https://www.prg.unicamp.br/events/web-meeting-com-a-uminho-o-caso-das-licenciaturas-em-tempos-de-coronavirus/
https://www.prg.unicamp.br/events/webinar-a-construcao-da-carreira-no-pos-pandemia/
https://www.prg.unicamp.br/events/webinar-empregabilidade-na-perspectiva-de-empregadores-do-brasil/
https://www.prg.unicamp.br/events/o-processo-de-avaliacao-em-um-semestre-pra-la-de-especial/
https://www.prg.unicamp.br/events/live-preparacao-para-as-provas-estudo-diario-e-revisao/
https://www.prg.unicamp.br/events/formacao-de-professores-dificuldades-em-ensino-digital/
https://www.youtube.com/watch?v=fH2r9OSmPpY&feature=share&fbclid=IwAR0POinldgHSBaW281jp_ug0ymwOWTBhiVTA_CMQbsXsMchi_K5U937VWl4
https://www.prg.unicamp.br/events/webinar-estou-a-flor-da-pele-desafios-ao-aprender-e-ao-ensinar-em-tempo-de-pandemia/
https://www.prg.unicamp.br/events/webinar-a-interatividade-no-universo-do-ensino-remoto/
https://www.prg.unicamp.br/events/webinar-a-graduacao-da-unicamp-na-transicao-para-o-ensino-remoto-emergencial-desafios-aprendizagens-e-perspectivas/
https://www.prg.unicamp.br/oportunidades/2020/08/formacao-sobre-estrategias-para-o-ensino-remoto/?fbclid=IwAR1w4maM-Wq-6q0X7kavMn9xcctkTA-PyFQAfc75vghh-FbQjwrMxOWj9Ms
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31 de agosto Roda de Conversa – Área de Exatas PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

26 de agosto Roda de Conversa – Área de Artes PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

10 de setembro O Moodle como ambiente de apoio ao ensino e aprendizagem na Unicamp PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

21 e 22 de setembro Apresentação do Projeto EstudanteArtista PRG / SAE sim
FACEBOOK
INSTAGRAM

24 de setembro Roda de Conversa – Estágio de Formação de Professores PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

25 de setembro Roda de Conversa – Engenharias PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE, FACE-
BOOK
INSTAGRAM

29 de setembro Webinar: Liderança e autoeficácia: Competências e Desafios PRG / SAE PRG, SITE
sim, FACEBOOK
INSTAGRAM

30 de setembro Roda de Conversa – Humanas PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

16 de outubro Roda de Conversa – Área de Biológicas / Saúde PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

15 de outubro Live – Estaduais Paulistas e os Desafios do Ensino Superior UNESP PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

20 de outubro GAPS – Part II – Designing the PostCOVID Tertiary Education Experience GAPS PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

21 de outubro XVI Encontro PAD / PED PRG / EA2 / GGTE / 
PRPG

PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

26 de outubro Roda de Conversa – Ingressantes PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

10 de novembro Inauguração do Auditório Raízes PRG / DEDH sim, FACEBOOK
INSTAGRAM

https://www.prg.unicamp.br/events/roda-de-conversa-area-de-exatas/
https://www.prg.unicamp.br/events/roda-de-conversa-area-de-artes/
https://www.prg.unicamp.br/events/o-moodle-como-ambiente-de-apoio-ao-ensino-e-aprendizagem-na-unicamp/
https://www.facebook.com/prgunicamp/photos/a.1210710192327040/3519524541445582/
https://www.prg.unicamp.br/events/roda-de-conversa-estagio-de-formacao-de-professores/
https://www.prg.unicamp.br/events/roda-de-conversa-engenharias/
https://www.prg.unicamp.br/events/webinar-lideranca-e-autoeficacia-competencias-e-desafios/
https://www.facebook.com/events/357118992099103/?acontext=%7B%22action_history%22%3A%5B%7B%22surface%22%3A%22page%22%2C%22mechanism%22%3A%22page_admin_bar%22%2C%22extra_data%22%3A%22%7B%5C%22page_id%5C%22%3A140325559365514%7D%22%7D%2C%7B%22surface%22%3A%22events_admin_tool%22%2C%22mechanism%22%3A%22recommended_actions%22%2C%22extra_data%22%3A%22%5B%5D%22%7D%5D%2C%22has_source%22%3Atrue%7D
https://www.prg.unicamp.br/events/roda-de-conversa-humanas/
https://www.prg.unicamp.br/events/roda-de-conversa-area-de-biologicas-saude/
https://www.prg.unicamp.br/events/live-estaduais-paulistas-e-os-desafios-do-ensino-superior/
https://www.prg.unicamp.br/events/gaps-part-ii-designing-the-post-covid-tertiary-educacion-experience/
https://www.prg.unicamp.br/events/xvi-encontro-pad-ped/
https://www.prg.unicamp.br/events/roda-de-conversa-ingressantes/
https://www.facebook.com/prgunicamp/photos/a.1210710192327040/3667625496635485/
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12 de novembro Roda de Conversa – Licenciaturas PRG / EA2 / GGTE PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

16 de novembro World Access to Higher Education Day (WAHED) PRG PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

17 de novembro Fórum de Pró Reitores: Boas Práticas de Ensino Remoto em 2020  PRG PRG, SITE
FACEBOOK
INSTAGRAM

17 de novembro Roda de conversa “Empreendendo a Carreira : O uso das redes sociais, LINKEDIN e ALUMNI PRG / SAE sim, FACEBOOK
INSTAGRAM

12 e 26/11 e 10/12 Série de webinar “construção de carreira” SAE FACEBOOK, sim

14 e 15 de dezembro III Congresso de Projetos de Apoio à Permanência de Estudantes de Graduação da Unicamp PRG / SAE SAE, FACEBOOK
INSTAGRAM

DATA TÍTULO ORGANIZADORES DIVULGAÇÃO

2021

15 de março Calourada 2020 PRG PRG
SITE 
FACEBOOK

05 de março rodas de conversa sobre a politica de combate à discriminação baseada em gênero e/ou sexualidade e 
violência sexual

SAVS
DEDH

PRG
SITE
FACEBOOK

06 de março apresentação o Programa de Mentoria aos mentores e tutores voluntários PRG PRG
SITE

06 de março Evento de recepção dos estudantes intercambistas estrangeiros PRG FACEBOOK
sim

12 de março Desafio TPrize PRG / SAE / EA2 PRG
SITE
FACEBOOK

13 de março coletiva de imprensa para responder algumas duvidas em relação suspenão das atividades presencias 
por causa do Covid-19

REITORIA PRG
SITE
FACEBOOK

https://www.prg.unicamp.br/events/roda-de-conversa-licenciaturas/
https://www.prg.unicamp.br/events/world-access-to-higher-education-day-wahed/
https://www.prg.unicamp.br/events/boas-praticas-de-ensino-remoto-em-2020-forum-de-pro-reitores/
https://www.facebook.com/prgunicamp/photos/a.1210710192327040/3703412293056805/
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10159045274436468&set=a.10150514280751468
https://www.sae.unicamp.br/portal/pt/congresso/congresso-2020
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/dia-de-matricula-dos-ingressantes/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/savs-realizara-rodas-de-conversa/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/palestra-sobre-o-programa-de-mentoria-com-mentores-e-tutores-voluntarios/
https://www.facebook.com/prgunicamp/photos/pcb.3010082105723164/3010080995723275/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/voce-tem-uma-ideia-para-impactar-a-educacao-na-america-latina/
https://www.prg.unicamp.br/noticias/2020/03/coletiva-de-imprensa-sobre-coronavirus/
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12.2. Participação em Eventos, Cursos e Treinamentos

12.2.1. Fórum Pró-Reitores das Universidade Públicas Paulistas

Organização: Unicamp, Usp, Unesp

Idealizado pela PRG/Unicamp e com edições entre 2017-2020, conforme descrição no quadro a seguir.

Quadro 15.  Informações sobre as edições dos Fóruns dos Pró-Reitores das Universidade Públicas Paulistas (2017-2020).

Data Seminário Temática Participantes Local

Dezembro 2017

 

I Fórum de Pró-Reitores Discussão de problemas e soluções 
acadêmicas comuns entre as uni-
versidades

UNICAMP, UNESP, 
USP, UFSCar, UNI-
FESP, UFABC

Unicamp (junto ao VI Inovações Curricu-
lares)
https://www.unicamp.br/unicamp/
noticias/2017/12/04/unicamp-articu-
la-instituicoes-para-discutir-solucoes-
-academicas=-na-graduacao?fbclid-
IwAR2Gnyn5Gf5PpWNBw2DYd6UCo-
0Z69PLz3C8LyvcvapiDUVju9FhSdtgFOiI

junho 2018 II Fórum de Pró-Reitores de Gra-
duação das Universidades Públicas 
Paulistas

Indicadores de Graduação, Avalia-
ção institucional & Planejamento 
Estratégico

UNICAMP
USP
UNESP
UFSCAR

Unicamp - [ea]2

outubro 2018 III Fórum de Pró-Reitores de Gra-
duação da Universidade Públicas 
Paulistas

1) Diversidade de ingresso ou en-
tradas alternativas
2) Evasão

UNESP, SP

https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/12/04/unicamp-articula-instituicoes-para-discutir-solucoes-academicas-na-graduacao?fbclid=IwAR2Gnyn5Gf5PpWNBw2DYd6UCo0Z69PLz3C8LyvcvapiDUVju9FhSdtgFOiI
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/12/04/unicamp-articula-instituicoes-para-discutir-solucoes-academicas-na-graduacao?fbclid=IwAR2Gnyn5Gf5PpWNBw2DYd6UCo0Z69PLz3C8LyvcvapiDUVju9FhSdtgFOiI
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/12/04/unicamp-articula-instituicoes-para-discutir-solucoes-academicas-na-graduacao?fbclid=IwAR2Gnyn5Gf5PpWNBw2DYd6UCo0Z69PLz3C8LyvcvapiDUVju9FhSdtgFOiI
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/12/04/unicamp-articula-instituicoes-para-discutir-solucoes-academicas-na-graduacao?fbclid=IwAR2Gnyn5Gf5PpWNBw2DYd6UCo0Z69PLz3C8LyvcvapiDUVju9FhSdtgFOiI
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/12/04/unicamp-articula-instituicoes-para-discutir-solucoes-academicas-na-graduacao?fbclid=IwAR2Gnyn5Gf5PpWNBw2DYd6UCo0Z69PLz3C8LyvcvapiDUVju9FhSdtgFOiI
https://www.unicamp.br/unicamp/noticias/2017/12/04/unicamp-articula-instituicoes-para-discutir-solucoes-academicas-na-graduacao?fbclid=IwAR2Gnyn5Gf5PpWNBw2DYd6UCo0Z69PLz3C8LyvcvapiDUVju9FhSdtgFOiI
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abril 2019 IV Fórum de Pró-Reitores de Gra-
duação da Universidade Públicas 
Paulistas

Currículo “Paralelo” na Graduação: 
Desafios e Perspectivas

USP, UNICAMP, 
UNESP, UFSCar, 
UNIFESP, UFABC

Sala do Conselho Universitário da USP, SP

outubro 2019 V Fórum de Pró Reitores de Gra-
duação da Universidade Públicas 
Paulistas

Painéis – Inovação Curricular nas 
Universidades públicas paulistas

UNICAMP, UNESP, 
USP, UFSCAR, UNI-
FESP, ITA

Unicamp, Centro de convenções e [ea]2
https://inovacoes.ea2.unicamp.br/progra-
ma/

novembro 2020 VI Fórum de Pró Reitores de Gra-
duação da Universidade Públicas 
Paulistas

Práticas de Ensino Remoto em 
2020

UNICAMP, UNESP, 
USP, UFSCAR, 
UFABC, UNIFESP

Local: Online, via link: https://www.youtu-
be.com/watch?v=Rm9pxb6dZ00

https://inovacoes.ea2.unicamp.br/programa/
https://inovacoes.ea2.unicamp.br/programa/
https://www.youtube.com/watch?v=Rm9pxb6dZ00
https://www.youtube.com/watch?v=Rm9pxb6dZ00
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12.2.2. Participação PRG eventos e Oficinas de formação/ 
atualização

2017

Seminário Atualizações do Censo Educação Superior, INEP, Brasília, setem-
bro/2017.

Simpósio Internacional The GAPS Learning and Connecting, EA2/Unicamp, 
novembro/2017.  

2018

Fifth Annual Internationalization Summit,  University of Denver, EUA. 13/
Abril/2018

Panel: #Racematters: Global Access and Equity in Higher Education –, 

Dr. Eliana Amaral (Brazil) – panelista

XIX Encuentro de Rectores del Grupo Tordesillas, Universidad de Granada, 
Espana. Novembro/ 2018

Prof. Dr. Eliana Amaral (Brasil) – participante 

Valores Vivos – Workshop para discussão de valores acadêmicos e sua prio-
rização pela equipe de gestão central da Unicamp, com base nos Leaving 
Values, Magna Charta (facilitadora: Eva Polack), maio/2018

Prof. Dra. Eliana Amaral (coordenadora)

Treinamento INEP,  Oficina de Classificação e Avaliação de Cursos - Manual 
CINE BRASIL (Classificação Internacional Normalizada da Educação) , São 
Paulo, SP, setembro 2018

Prof. Mara Patrícia Chacon - participante
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Fórum Regional dos Pró-Reitores de Graduação ForGrad / Regional Sudes-
te, Diamantina, MG. junho, 2018

Prof. Dr. Eliana Amaral (Brasil) – participante 

31o Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Graduação - ForGrad Nacional, 
João Pessoa, outubro 2018

2019

SimTec - Simpósio dos Profissionais da Unicamp

Apresentação de trabalhos (pôster e oral)

GestaGrad: Projeto Estratégico PRG de Indicadores de Fluxo Acadêmico

Outubro 2019

AssessoraGrad: Projeto Estratégico PRG para atualização e agilização dos 
Trâmites Administrativos Acadêmicos

Outubro 2019

Fórum Regional dos Pró-Reitores de Graduação ForGrad/ Regional Sudeste, 
Vitória, agosto 2019

IX Encontro Nacional de Procuradores Educacionais - Institucionais das Ins-
tituições Públicas de Educação Superior, Vitória, ES, outubro 2019.

32° Fórum Nacional dos Pró-Reitores de Graduação Forgrad Nacional, Flo-
rianópolis, novembro 2019

Certificação de Boas Práticas na Graduação resumo e vídeos enviados: ht-
tps://forgrad.paginas.ufsc.br/
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Título 1: [EA]2 - Centro de Formação e Apoio à Docência na Unicamp: avan-
ços e vitalidade institucional

Equipe (Autores): Eliana Martorano Amaral, Soely Aparecida Jorge Polydoro, 
Mara Patrícia Traina Chacon Mikahil, Tiago Gireli, Marco Antonio Garcia, Bru-
no Masiero, André Garcia, Edvaldo Sabadini, Daniela Gatti.

Produção PRG, [EA]2 e GGTE. Apoio Técnico: Valdir Paixão Rodrigues Júnior

link vídeo: https://youtu.be/MERSKXRgUXM

Título 2: Permanência e Bem-estar Estudantil na Universidade Estadual de 
Campinas

Equipe (Autores): Eliana Martorano Amaral, Helena Altmann, Tânia M. V. F. 
de Mello, Adriane M.S. Pelissoni, Mara Patricia T. Chacon-Mikahil, Cibele Papa 
Palmeira, Bruna Mara da Silva Wargas, Daniel Cantinelli Sevillano, Edvaldo 
Sabadini, Daniela Gatti.

Produção PRG, [EA]2 e GGTE. Apoio Técnico: Valdir Paixão Rodrigues Júnior

https://youtu.be/fhkM_jEe

13. Relatório Financeiro Simplificado

Não houve alteração significativa na alocação dos recursos do Orçamen-
to Geral da Unicamp durante o período de 2017-2021, seguindo a reposição 
inflacionária quando cabia e de contingenciamento, quando demandadas 
pela Administração Central (2019 e 2020). 

A Moradia dos Estudantes e o CEL possuem orçamento próprio no Orça-
mento Geral, mas na medida em que esses recursos se mostraram insufi-
cientes para cobrir as despesas necessárias, foram alocados recursos com-
plementares disponíveis à PRG.

https://youtu.be/MERSKXRgUXM
https://youtu.be/fhkM_jEe
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Tabela 22. Recursos PRG para Manutenção Atividades - Orçamento Geral.
Ano/Rubrica 2017 2018 2019 2020              2021

Custeio 456.758 470.885 485.449 500.012 500.012

Contratos/serviços 720.066 727.340 749.836 753.042 2.194.793*

*Transferida despesa de contrato educacional com Senai 

Em 2017, foi realizado o levantamento dos recursos orçamentários e extra-
-orçamentários remanescentes de outros exercícios e disponíveis para exe-
cução pela PRG, com foco em obras. Identificaram-se duas Contas Locais 
(CL) junto à Diretoria Geral de Administração (DGA) - a CL 4721, Espaços 
da Graduação 2011, com saldo de R$ 1,393milhão, e a CL 4624 e 4644, Pla-
nes PRG e Planes Projetos 2011 a 2014, com saldo de R$ 412mil. Essas duas 
contas permitiram viabilizar pequenos projetos, recuperação de estruturas, 
atenderam pequenas aquisições e serviços necessários, como pode ser veri-
ficado nos extratos das contas no SIAD-DGA. Com as restrições impostas no 
decorrer de 2020 e 2021, ambas as contas seguem com saldos disponíveis 
de aproximadamente R$580mil. Os principais investimentos e seus custos 
estão relacionados na tabela 23.

Tabela 23. Projetos atendidos com saldos residuais das contas locais e outras fon-
tes (Órgãos e GR).
Projeto valor (R$) ano Local

Construção da Torre e instalação de Elevador para edifício do 
CB II

449.721,51 2021 DLIE - CBII

reforma de sala aula da FEC 45.000,00 2018 FEC

aquisição computadores para salas de aula dos CB 25.700,00 2019 DILE

instalação de mobiliário urbano no CB I e II 17.000,00 2019 DLIE - CBII

reserva para obra de instalação de banheiro PNE no CBII 53.357,54 2021 - previsto DLIE - CBII

apoio financeiro para obras do IA no prédio da EB 15.260,00 2020 DLIE - EB

Interligação elétrica (transformador), montagem máquinas 
lavar/secar, impermeabilização telhado e grades proteção

135.635,00 2020/2021 MORADIA

microcomputadores para as salas de atendimento do SAPPE 32.000,00 2019/2020 SAPPE

contratação de laudo estrutural para a Moradia dos Estudantes 27.500,00 2020/2021 MORADIA

apoio financeiro para obras da FCF no prédio da EB 43.500,00 2018/2019 DLIE - EB

equipamentos informática vídeo e som para o GGTE 7.500,00 2017 GGTE

apoio financeiro para atender projeto do CEL 15.700,00 2020 CEL

instalação de quiosque com estação fotovoltaica no CB II 33.000,00 2021 - previsto CBII - DLIE

materiais elétricos para manutenção emergencial na Moradia 16.830,00 2021 Moradia 

conclusão e equipamento/mobiliários para Auditório Raízes 400.000,00 2020/2021 DLIE-CBI

reforma da Recepção e das salas de atendimento do Serviço 
Social do SAE

80.000,00 2019 SAE

Reformas Casas H08 e H08A - Reforço estrutural para as casas 
H08/H-08A

11.344,15 2019 Moradia 

Instalação de hidrômetros (padrão SANASA) 119.833,00 2019 Moradia 

Instalação torneiras hidromecânicas com arejadores e kit de 
acionamento da caixa acoplada.

45.599,20 2019 Moradia 

Localização de vazamentos na área da Moradia 37.870,00 2019 Moradia 

Acessibilidade digital: instalação de rede Wifi Eduroam 220.000,00 2020 Moradia 
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Mudança do Ponto de Ônibus interno para a área externa e 
instalação de um portão eletrônico na Portaria 1 

186.000,00 2020 Moradia 

Conservação de Lajes de duas áreas comuns e quatro casas. 10.318,75 2020 Moradia 

reserva para Construção de muro de divisa 204.000,00 2021 - previsto Moradia 

 

Outra fonte adicional de recursos para 
custeio foram aqueles disponibilizados 
para os projetos estratégicos PRG, em 
consonância com o Planes da UNICAMP, 
descritos anteriormente. A partir de 
2018, foram disponibilizados R$900mil 
para execução dos projetos PRG, iden-
tificados como Assessora Grad, Políticas 
de Permanência Estudantil (desdobrado 
em Projetos Permanência, Acesso e Di-
versidade e Sucesso e Bem Estar), Renova Grad (desdobrado em Renova 
Grad e Ensino Híbrido) e Parcerias com Egressos. A liberação destes recursos 
está centralizada na AEPLAN. 

Foram executados 28% dos recursos, visto que a maior parte do recurso 
seria para contratação de profissionais de TI em atividades que foram incor-
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poradas pela CGU e DAC. Além disso, a pandemia retardou algumas ações. 
As principais despesas atendidas com os recursos do Planes 2018-2021 estão 
apresentadas na tabela 24.

Tabela 24. Principais itens de despesas com recursos do Planes PRG 2018-2021.
Item ano valor (R$)

I Congresso de Projetos de Apoio à Permanência de Estudantes da Graduação 2018 29.600

II Simpósio de Educação Inclusiva no Contexto da Unicamp 2018 10.600

Encontros relacionados ao GT inclusão Indígena 2018 15.045

Promoção do Programa EstudanteArtista 2018 2018 8.190

equipamentos e acessórios para o EA 2 e GGTE 2018 7.500

aquisição de passagens aéreas para congressos e reuniões 2018 8.562

despesas com viagens internacionais Projeto Saúde e Bem estar 2019 44.000

estagiário para Projeto RenovaGrad  Comunicação 2019 16.050

despesas Seminário Inovações Curriculares 2019 10.000

despesas Seminário Carreira Docente  RenovaGrad 2019 5.500

equipamentos e acessórios para o Projeto Ensino Híbrido 2019 8.000

diárias e passagens Professores Curso TLHE (Instituto Anima) 2019 8.400

contratação curso - Elos Educacional (Ensino Remoto) 2020 19.490

I. Edital Ensino Híbrido 2020 61.800

estagiário para Projeto RenovaGrad  Comunicação 2021 16.050

contratação de curso “in company” para o [ea]2 2021 17.500

Ainda, cumprimos no período com a execução de programas de apoio 
que contam com recursos orçamentários no âmbito da PRG. São eles:

Programa Professor Especialista Visitante (PPEV), que selecionou 16 proje-
tos anuais a um custo de R$1.062.660,00/ano. Totalizou, no quadriênio, mais 
de R$4milhões.

Programa de Apoio às Atividades Extra-Curriculares dos Estudantes 
(PAAEC), que mais de 300 projetos, com investimento superior a R$600mil.

Programa de Apoio à Renovação Curricular dos Cursos da Graduação  
RenovaGrad, que financiou um projeto por Unidade de Ensino e Pesquisa em 
2019, com orçamento de R$500mil.
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14. Considerações Finais

O quadriênio foi muito ativo e profícuo para a PRG e todos os órgãos e 
equipes que a compõem, qualificando a experiência nos cursos de Gradua-
ção e da gestão acadêmica. As reuniões mensais da CCG criaram espaço 
para debates e informações, propostas de inovação que estimularam as 
coordenações no seu trabalho de gestão. 

A definição precoce e coletiva dos objetivos atingir, com foco na verda-
deira inclusão dos estudantes com sucesso acadêmico, baseada em dados 
e em construção coletiva de propostas, permitiu alcançar estes resultados. 
Identificar as fragilidades dos processos e trabalhar de forma coordenada, 
com os diversos envolvidos, com base num cronograma viável, com apoio 
institucional, foram primordiais. 

A otimização dos recursos disponíveis, permitiu que os in[úmeros projetos 
estratégicos propostos pela PRG fossem concluídos e os editais e demais 
programas de rotina pudessem ser realizados, exceto por restrição da pan-
demia. A dedicação das equipes e motivação para o trabalho colaborativo 
fizeram a diferença em muitos momentos.

Entendemos que as ações e programas desenvolvidos durante o quadriê-
nio responderam aos objetivos estratégicos do Planes 2016-2020, a saber:

1. Aprimorar o acesso, permanência e desenvolvimento acadêmico, pro-
fissional e pessoal como mecanismo de promoção de igualdade e di-
versidade;

2. Aprimorar os métodos educacionais para torná-los flexíveis, contempo-
râneos, com aprendizagem centrada no estudante;

3. Otimizar a infraestrutura, os serviços e o uso dos espaços dos campi 
para garantia de um ambiente saudável, verde, seguro e acessível 

4. Favorecer a trajetória de desenvolvimento pessoal e profissional

Podemos resumir uma parte das atividades e conquistas deste quadriênio 
com as seguintes informações e comentários:

• Os programas de ações afirmativas para ingresso na Unicamp se am-
pliaram e foram bem sucedidos, permitindo acesso de cerca de 50% de 
estudantes de Graduação procedentes de escola pública, com 33% de 
PP e 2% de indígena. As novas formas de ingresso, com PAAIS modifi-
cado, ENEM para 20% das vagas, cotas étnico-raciais, vestibular indí-
gena e vagas olímpicas, implementadas a partir de 2019, contribuíram 
grandemente para esta mudança de perfil. Isso responde ao objetivo 
de promover a necessária diversidade no ambiente acadêmico.
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• As atividades da Calourada foram aprimoradas e ampliadas, alinhan-
do-se aos ODS, ou Agenda 2030. Também se tornaram mais inclusivas, 
envolvendo diversos órgãos, iniciativas da Unicamp e organizações es-
tudantis, o que mostra a receptividade e a satisfação institucional com 
cada grupo de novos estudantes, de forma presencial ou na versão 
virtual de 2021.

• As ações de apoio à permanência assumiram uma definição mais 
abrangente, compatível com a literatura, que inclui apoio social, psi-
cológico, acadêmico e revisão de currículos e estratégias educacionais 
e do ambiente educacional. Para definição das ações, a definição e 
acompanhamento de novos indicadores de fluxo ou trajetória acadê-
mica e de desempenho do estudante, com alertas para o estudante 
e para a coordenação, poderão contribuir para melhorar as taxas de 
conclusão dos cursos.

• Houve aumento progressivo de número e redefinição das bolsas e benefí-
cios oferecidos aos estudantes anualmente, sendo possível cobrir as neces-
sidades de moradia de todos aqueles que se candidataram e preenchiam 
critérios. Além disso, outras fontes de oferta de bolsas foram agregadas, 
além do orçamento da Universidade, de instituições parceiras.

• Aprimorou-se o processo de discussão e acompanhamento para casos 
complexos, de estudantes com dificuldades acadêmicas, integrando a 
Orientação Educacional, Serviço Social - SAE e equipe do SAPPE, com 
orientação direta a docentes e coordenadores.

• Ampliaram-se as atividades no SAE, em relação ao processo seletivo de 
bolsas, orientação educacional e apoio a estágios.

• Houve investimentos importante em melhorias e manutenção da Mora-
dia Estudantil, com montagem da lavanderia, definição consensuada 
das Regras de Convivência, limpeza de caixas dágua, troca de válvulas 
nos vasos sanitários e busca de vazamento subterrâneo para economia 
de água, reposicionamento de ponto de ônibus para rua externa. Ainda 
são necessários laudos técnicos para esclarecer as condições estruturais 
das unidades habitacionais e propor sua recuperação ou reconstrução, 
a começar pelo conjunto de quatro casas que continua interditado.  

• Os cuidados sanitários e sociais com os estudantes da Moradia foram 
intensificados durante a pandemia, em 2020, com preparo de protoco-
los especiais, distribuição de kits de limpeza e colaboração e ação con-
junto de vários órgãos da universidade (SVC, CECOM, DEA, Prefeitura, 
DEDH), além da PRG e do próprio Conselho da Moradia.

• A tendência de prolongamento da duração dos cursos, com redução 
da taxa de conclusão em tempo regular, observada comparando as 
coortes de 2000 e 2010, deverá ser intensificada com a pandemia, visto 
que os estudantes terão três semestres a mais de duração permitida 
para conclusão dos cursos.
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• Foram promovidas inúmeras oportunidades de desenvolvimento para a 
docência, com oficinas, cursos, seminários, congressos sobre novas es-
tratégias educacionais e aspectos curriculares, com aumento progressi-
vo do interesse do corpo docente. A pandemia de Covid-19 acelerou o 
processo, obrigando a reorganização e intensificação das atividades de 
formação, dentro e fora da Unicamp, especialmente em ensino remoto, 
e motivou os docentes a buscarem as oportunidades sendo ofertadas.

• Muitas mudanças em estratégias educacionais e mesmo curriculares 
foram implantadas no quadriênio, incluindo a readequação das licen-
ciaturas atendendo a Delib CEE 154/2015. Mas as mudanças curricula-
res, com maior flexibilidade e alinhamento com as propostas das DCN, 
ampliando as competências a serem desenvolvidas para além dos as-
pectos técnicos, continuam sendo um grande desafio, em particular 
para mudanças demandadas pelas legislações regulatórios - DCN de 
Educação Física, das Engenharias, e de Curricularização da Extensão -, 
devidas em 2022 e 2023.

• Não foi possível definir uma proposta de avaliação das disciplinas onli-
ne que tivesse núcleo comum e seções específicas por curso, buscando 
aprimorar o antigo Programa de Avaliação da Graduação (PAG), visto 
que não se atingiu consenso diante da multiplicidade de modelos de 
avaliação de disciplinas em uso pelas diferentes unidades e a conse-
quente resistência à unificação.

• O impacto da pandemia, que exigiu ensino remoto em 2020 e 1o semestre 
de 2021, precisará ser acompanhado em cada curso e com cada estudan-
te, propondo-se medidas paliativas e de adaptação para que não inviabi-
lize o sucesso acadêmico de um número maior de estudantes.

• Inúmeras obras de melhoria dos espaços tanto na Engenharia Básica, 
como no CB I e CB II, com melhorias nos banheiros, móveis para estu-
dos, e entrega do elevador de acessibilidade do Ciclo Básico II. Restam 
melhorias propostas como reforma do espaço onde hoje está alocado 
o CMU para criação de espaços multiuso, flexíveis, para metodologias 
colaborativas em grupo e atualização dos aparelhos de ar condiciona-
do e  de projeção nas salas de aula e anfiteatros.

• Os recursos para as atividades de Graduação foram disponibilizados, 
sem cortes, que não prejudicou editais, obras ou consumo. Os edi-
tais e programas de apoio a atividades extra-curriculares, Aluno-Artis-
ta, PPEV, RenovaGrad, Ensino Híbrido foram mantidos e mostraram-se 
muito bem-sucedidos. No entanto, é necessário reavaliar o orçamento 
destinado às unidades para recursos como PAEG que deverão ser in-
tensificadas pelas demandas da curricularização da extensão.    

• O [ea]2 e o GGTE assumiram papel destacado e precisarão receber re-
forço de recursos humanos técnicos especializados e material, incluindo 
web designer, profissionais de comunicação multimídia e especialistas 
em educação superior.
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• Foi criado o Congresso de Bolsas de Apoio à Permanência, paralelo ao 
PIBIC, que mostra os projetos BAS e seus resultados, com publicação 
dos resumos e valorização das sua contribuição acadêmica.

• Muitos aspectos relacionados ao registro acadêmico, junto à DAC, foram 
aprimorados com instruções escritas, por vídeo, em mídias eletrônicas so-
bre procedimentos, aprimoramento do “teste de integralização” com um 
sistema de cores de alerta se estudante está atrasado com seu curso, in-
dicadores de alerta para estudantes e disciplinas (mais do que três repro-
vações no semestre e disciplinas com mais de 20% de reprovação).

• A importância da saúde mental dos estudantes foi valorizada, com 
aproximação das equipes da orientação educacional do SAE e do SA-
PPE, para análise integrada dos casos de estudantes com problemas, 
roduziram uma cartilha para identificação de situações de risco e emer-
gência, e números de contato dos serviços de apoio.

• Foi iniciado o projeto Egressos (Alumni), para aproximar os ex-estudan-
tes da Unicamp com estudantes atuais, utilizando a plataforma Gra-
deway. Essa plataforma também vai permitir solicitar feedback acerca 
da formação e sua relevância para a evolução na carreira, a busca de 
colaborações e sua potencial colaboração apoiando bolsas ou projetos, 
tornando-se”Parceiros da Unicamp”.

Assim, os programas e ações desenvolvidas entre 2017 e 2021, e os re-
sultados alcançados permitem dizer que estamos encaminhados para os 
objetivos do próximo quinquênio. Temos um novo Planejamento Estratégico 
Unicamp 2021-2025 com os seguintes objetivos estratégicos que incluem o 
ensino de Graduação:

[https://www.cgu.unicamp.br/assets/docs/cgu/planes/Planes%202021-
2025.pdf]

1. Ampliar o acesso e a diversidade da comunidade universitária e as po-
líticas de inclusão, permanência e apoio acadêmico.

2. Desenvolver uma cultura de interação com os egressos, contribuindo 
para aprimoramento da universidade.

3. Ampliar a visibilidade dos programas de ensino, em todos os níveis, para 
que mais estudantes se sintam atraídos pela experiência formativa da 
Unicamp.

4. Ter currículos atualizados, flexíveis, centrados no estudante, que utili-
zem recursos tecnológicos e incorporem atividades extracurriculares, 
co-curriculares e de extensão em todos os níveis de ensino.

5. Reconhecer e valorizar as atividades de extensão na carreira docente 
e no ambiente acadêmico discente.

https://www.cgu.unicamp.br/assets/docs/cgu/planes/Planes%202021-2025.pdf%5D
https://www.cgu.unicamp.br/assets/docs/cgu/planes/Planes%202021-2025.pdf%5D
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Anexo A. Links dos Relatórios de Gestão Órgãos PRG 2017-2021

CCG
Relatório da Comissão  Central de Graduação

[ea]2
Relatório do Espaço de Apoio ao Ensino e Aprendizagem

GGTE
Relatório do Grupo Gestor de Tecnologias Educacionais

SAE
Relatório do Serviço de Apoio ao Estudante

PME
Relatório do Programa de Moradia Estudantil

SAPPE
Relatório do Serviço de Assistência Psicológica e Psiquiátrica ao Estudante

CEL
Relatório do  Centro de Estudos de Línguas

DLIE
Relatório da Diretoria de Logística e Infraestrutura para o Ensino

TILS
Relatório da Central de Tradutores Intérpretes de Libras

COMVEST
Relatório da Comissão Permanente do Vestibular

ProFIS
Relatório do Programa de Formação Interdisciplinar Superior

CPFP
Relatório da Comissão Permanente de Formação de Professores

https://drive.google.com/file/d/1VT2E346DkkYoU56M3ZMwUcAKd3cHq4R7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y4g1Z66ANBXEtgfp8FxtyFV3ytp10vqI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zyi9KkS8dIXbhdAJLb9Zc3KBUYAa5Wh5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ABlWO233xNU-a-ISCC8Apg5QGiQDzrQd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Eh1uaeVD0cchoQla30geDdgM4JjAXIwl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13NtkMoYBw1-2WAvRk9ZqZtjrqvUa4AMT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lSZgjo03VzFYAdFGadWQbEzGodn2IvJZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/17QGiS8-QWzXG0dDaZlWBusYy1dYt1ldx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGcbjbQ0BZlQAFIcD0gulYQvE58SZ-YO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13wgMnfO7vuRh_2PYsXa9xKrgdmuKzYqH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wqv2G_rrG2W0Ti0ec-rrUjU-5AfDXTc4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ogPihZ23vV02wSs-vr7fXOopkMj-Hge2/view?usp=sharing
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Anexo B. Série Histórica do Censo Educação Superior - Inep (2017-2019)
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FOTOS: João Marques (exceto Aluno Artista – Everaldo Luis Silva)

Equipe PRG

Mara Patrícia Mikahil, Eliana Amaral, Soely Polydoro, Daniela Gatti, Edvaldo 
Sabadini 
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Oficinas de Planejamento -  PRG  2017
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UPA 2017
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Encontro PED PAD 25/09/2017  
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Formação docente – [ea2] - Estratégias de Ensino e Aprendizagem
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Eventos – Inovações Curriculares – Oficina 2017
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Inovações Curriculares 2019
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Equipe SAE – Prêmio Carreira Paep 2017

Simpósio de Saúde Mental 2018
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Mostra Científica ProFIS 2019
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Equipe SAE na Calourada 2019

Evento – Congresso de Bolsas Apoio a Permanência - PAPE-G 2019
Eliana Amaral, Helena Altmann, Dora Kassisse, Nancy Garcia
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Encontro Pibid 2019

Dia de entrega de Prêmios de Graduação 2019 – equipe PRG 
Eliana Amaral, Soely Polydoro, Daniela Gatti, Mara Patrícia Mikahil, Gislaine 
Carvasan, Edvaldo Sabadini 
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Bolsas - Reunião de avaliação do PIBID
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Ações de formação docente RenovaGrad –[ea2], GGTE
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CALOURADA 2018 – 2019 - 2020
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Calourada 2019 – chegada dos estudantes indígenas 

Comissão de Averiguação de Auto-declaração - Calourada 2019
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Calourada 2020 – Plantio de árvore – equipe CCG/ PRG/[ea2]

Premiação Edital Cultural – Calourada 2020
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Calourada 2020 –metodologia participativa em grande grupo  

CONGRESSO PERMANÊNCIA ESTUDANTIL 2018
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SAE PROOGRAMA ALUNO ARTISTA – Fotos Everaldo Luis Silva

Edital Aluno Artista - Brecht

Aluno Artista – Do trágico ao Cômico
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Edital Aluno Artista - Acrobacias

Africanizar – Aluno Artista



Relatório de gestão - Pró-Reitoria de Graduação 2017-2021

207

Ex

Elas Elis



Relatório de gestão - Pró-Reitoria de Graduação 2017-2021

208

Meu corpo no mundo

Naidi – Aluno Artista
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O pássaro azul – Aluno Artista

Seu campus – Aluno Artista
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Big Band – Edital Aluno Artista 

Foto: Everaldo Luis Silva

Organização de eventos - Seminário Internacional GAPS - 2017



Relatório de gestão - Pró-Reitoria de Graduação 2017-2021

211

Reunião CCG 2019

Participação em GTs - Planejamento do Plano de Contingência da Pande-
mia Covid-19 na Unicamp
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Atividades Extra-curriculares – Fórmula SAE
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Obras - Anfiteatro Raizes 2020 (CCG/[ea2]/DEDH)
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