
Contribuições para discussão do relatório do GT Ingresso 2019 
 

O relatório do Grupo de Trabalho (GT) Ingresso 2019 apresenta uma proposta inovadora de seleção de 
alunos para os cursos de graduação da Unicamp, a ser adotada a partir de 2019. O relatório inclui um 
arrazoado das motivações do grupo, bem como um detalhamento das regras a serem observadas na 
seleção. Entretanto, uma leitura minuciosa do texto revela que existem algumas contradições entre as 
regras propostas, além de pontos obscuros que merecem explicações adicionais. Há também detalhes aos 
quais o GT talvez não tenha se atentado e que podem comprometer as iniciativas. 

Com a intenção de ampliar a compreensão sobre o texto e fomentar a discussão sobre os tópicos nele 
contidos, apresentamos algumas contribuições, as quais agrupamos em duas partes. A primeira delas trata 
de ambiguidades e pontos contraditórios encontrados no texto, enquanto a segunda aponta pontos cuja 
implantação enfrentará dificuldades que não foram abordadas no relatório e que demandam uma análise 
do GT. 

Pontos que demandam esclarecimentos e detalhamento 
Nesta seção apresentamos alguns pontos em que o relatório é pouco claro ou que permitem mais de uma 
interpretação, por vezes pela falta de detalhamento. Além de apresentar questionamentos, em alguns 
pontos são elaborados enunciados que aparentemente refletem o entendimento do GT, conforme exposto 
pelo seu presidente, prof. José Alves, em reunião realizada no IMECC com diversos diretores de unidades 
de ensino e pesquisa da UNICAMP.  

1) Gráfico da distribuição das vagas  

Em seu relatório, o GT apresenta um gráfico (Quadro 1), no qual são exibidas as vagas reservadas para 
cotas PP e EP no vestibular e no SISU. Contudo, esse quadro não é perfeitamente compatível com as regras 
apresentadas na Seção 4, na qual se informa que o número de vagas reservadas para pretos e pardos no 
vestibular têm um limite inferior de 15% e um limite superior de 27,2%. Aparentemente, o gráfico a seguir 
representa melhor o proposto pelo GT. Nele, a barra verde representa as vagas que podem ser destinadas 
tanto a alunos pretos e pardos com nota maior ou igual à NMO, como à ampla concorrência. 
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Sendo este o entendimento adequado do relatório, o texto abaixo do Quadro 1 passaria a ser o seguinte: 

“Do total das vagas, um valor entre 15% e 27,2% será reservado via vestibular para autodeclarados pretos 
e pardos (PP); 10% serão reservadas via SISU para candidatos que cursarem todo o Ensino Médio em 
escola pública; 5% serão reservadas via SISU para autodeclarados pretos e pardos; e 5% serão reservadas 
via SISU para autodeclarados pretos, pardos e indígenas, e que tenham cursado o ensino médio em escola 
pública (PPI + EP). Assim, entre 25% e 37,2% das vagas totais serão reservadas para candidatos 
autodeclarados pretos ou pardos (PP) (de 15% a 27,2% no Vestibular e 10% no SISU), e 15% do total de 
vagas serão reservadas no SISU para candidatos que cursarem todo o Ensino Médio em escolas públicas 
(EP).” 

2) Sobre a inclusão de vagas no SISU  

Na Seção 3, que trata das propostas relativas ao SISU, foram encontradas as seguintes dubiedades nas 
regras específicas da seleção, apresentadas nos itens 3.3 1 a 3.3.6: 

• O item 3.3.3 estabelece que “em cursos em que a fração não corresponder a um número inteiro, o 
número de vagas abertas será a do maior interior imediatamente inferior.” Entretanto, na Seção 4, que 
trata do sistema de cotas, o Item 4.3.3 indica que “nos casos em que o percentual de vagas a serem 
reservadas multiplicado pelo número total de vagas por curso não resultar em um número inteiro, o 
número de vagas será arredondado...” 

Embora o primeiro critério valha apenas para o SISU e o segundo para a soma do SISU com o vestibular, 
a adoção de regras distintas para lidar com números não inteiros causa dificuldades em um processo 
em si bastante complexo. 

• O item 3.3.5 informa que “as matrículas dos selecionados pelo SISU, em suas duas primeiras listas, 
seguirão o calendário da matrícula presencial da Unicamp.” Nesse caso, não está claro em que ordem 
será feita a convocação e se a segunda lista do SISU é a lista de espera daquele sistema de seleção.  

Historicamente, o resultado do SISU é divulgado antes das chamadas do vestibular. Neste caso, se o 
entendimento acerca deste ponto do relatório foi adequado, talvez o texto ficasse mais preciso se 
contivesse, por exemplo, o seguinte trecho: “a matrícula (não-presencial) dos selecionados em primeira 
chamada pelo SISU será incluída no calendário da Unicamp e ocorrerá antes da primeira chamada do 
vestibular. Por sua vez, a matrícula (não presencial) dos convocados da lista de espera do SISU ocorrerá 
entre a 1ª e a 2ª chamadas do vestibular. Todos os candidatos que realizarem a matrícula não 
presencial do SISU deverão fazer a matrícula presencial em data simultânea à do vestibular”.  

Além disto, é necessário esclarecer se o GT pretende incluir no processo a 2ª chamada do SISU e 
também considerar eventuais dificuldades de compatibilização dos calendários do vestibular e do SISU. 

• O item 3.3.6 estabelece que “a não efetivação da matrícula implicará a transferência da vaga para a 
ampla concorrência no Vestibular”. Já na Seção 4, o critério 4.4.8 prescreve que “as vagas não 
preenchidas nas chamadas do SISU serão transferidas para o vestibular, considerando-se a 
redistribuição entre optantes e não optantes por cotas.” 

Supomos que o objetivo do GT seja a atribuição às cotas étnico-raciais de um percentual entre 25% e 
37,2% das vagas. Nesse caso, nos parece que o texto a seguir reflete de maneira adequada a proposta: 
“As vagas não preenchidas nas chamadas do SISU serão transferidas para o vestibular de modo a 
garantir que a soma das vagas dos optantes por cotas étnico-raciais atinja um percentual mínimo de 



25%. Dessa forma, se o percentual de optantes por cotas étnico-raciais selecionados pelo SISU não 
atingir os 10% previstos, a diferença entre esses dois valores será adicionada ao percentual mínimo 
destinado a cotistas no vestibular.” 

3) Sobre a adoção de cotas étnico-raciais  

Os pontos pouco claros na Seção 4, que trata de cotas étnico-raciais, são os seguintes: 

• O item 4.4.2 estabelece que “15% das vagas totais da Unicamp serão disponibilizadas no vestibular 
para autodeclarados pretos e pardos que optem pelo ingresso por meio de cotas.” Entretanto, não está 
claramente indicado que o intuito do GT é aplicar esse percentual a cada curso. Além disso, o número 
de vagas do vestibular não corresponde a 15% do total, mas a um percentual que varia de 15% a 27,2%, 
podendo atingir um número ainda maior no caso de haver transferência de vagas do SISU. 

• O item 4.4.4 indica que “caso não haja candidatos aptos suficientes no item 4.4.3 para preenchimento 
dos 15% das vagas reservadas, serão convocados também candidatos optantes por cotas com nota 
inferior a nota mínima.” 

Nesse caso, não está claro se candidatos optantes por cotas que incluíram um curso em 2ª opção terão 
preferência sobre candidatos não cotistas que escolheram o mesmo curso em 1ª opção no vestibular. 
Seria conveniente conhecer a opinião do GT sobre esse assunto. 

• O Item 4.4.5 informa que “as notas mínimas são aquelas utilizadas para dar prioridade às opções mais 
altas aos cursos, independentemente de serem ou não optantes por cotas.”  

Aqui, seria mais claro dizer que “a nota mínima a que se refere o item 4.4.4 é a NMO (nota mínima de 
opção), já empregada no vestibular da Unicamp para a convocação de alunos que optaram pelos cursos 
em 1ª opção.” 

• O Item 4.4.8 não é compatível com o item 3.3.6, conforme descrito acima.  

• As regras apresentadas nas Seções 3 e 4 do relatório do GT ficariam mais claras se o documento 
incluísse um “algoritmo” do processo de seleção, ou seja, uma descrição ordenada dos passos a serem 
adotados no processo seletivo. Veja discussão na sessão seguinte. 

4) Algoritmo para a seleção da Unicamp 

Como o relatório do GT é longo e as regras estão divididas em várias seções, é difícil compreender o 
processo como um todo. As regras propostas, em seu conjunto, podem ser sintetizadas em uma lista 
ordenada dos passos a serem adotados no processo seletivo da Unicamp em 2019, ou seja, um algoritmo. 
Apresentamos abaixo um possível algoritmo, cuja adequação deve ser validada pelo GT.  

Passo 1. Convocar os selecionados na chamada regular do SISU. 

Passo 2. Transferir para o vestibular as vagas do SISU não preenchidas por nota mínima, garantindo-se 
que cada curso destine às cotas PP um mínimo de 25% do total de vagas, incluindo as 
oferecidas pelo vestibular e as preenchidas pelo SISU. 

Passo 3. Primeira chamada do vestibular: 

a. Preencher as vagas com cotistas PP que têm nota superior à NMO, até que se atinja 37,2%. 



b. Caso o número de cotistas convocados seja inferior ao percentual estipulado para o 
vestibular no Passo 2, convocar cotistas PP com nota inferior à NMO até atingir esse 
percentual. 

c. Preencher as vagas destinadas à ampla concorrência. 

d. Convocar os selecionados pelo vestibular indígena e pelo desempenho em olimpíadas.  

Passo 4. Convocar os participantes da lista de espera do SISU. 

Passo 5. Transferir para o vestibular as vagas não preenchidas do SISU por ausência dos convocados, 
garantindo-se que cada curso destine às cotas PP um mínimo de 25% do total de vagas, 
incluindo as oferecidas pelo vestibular e as preenchidas pelo SISU. 

Passo 6. A cada nova chamada do vestibular: 

a. Preencher as vagas com cotistas PP que têm nota superior à NMO, até que se atinja 37,2%. 

b. Caso o número de cotistas convocados seja inferior ao percentual estipulado para o 
vestibular no Passo 5, convocar cotistas PP com nota inferior à NMO até atingir esse 
percentual.  

c. Preencher as vagas destinadas à ampla concorrência. 

Caso o GT não pretenda usar a lista de espera do SISU, os Passos 4 e 5 devem ser suprimidos. 
Além disso, deve-se eliminar a expressão “por nota mínima”, que aparece no Passo 2. 

5) Sobre o vestibular indígena  

Sobre a Seção 5, as alterações propostas são as seguintes: 

• No Item 5.4.4, “sugere-se que o Vestibular Indígena, elaborado pela COMVEST, seja realizado junto 
com outras universidades públicas no Estado de São Paulo para ampliar as oportunidades de acesso 
para os povos indígenas.” 

Nesse caso, não está claro se “junto” significa “em conjunto”. Se for esse o caso, o texto poderia ser 
“sugere-se que o Vestibular Indígena seja elaborado e realizado em conjunto com outras universidades 
públicas no Estado de São Paulo, para ampliar as oportunidades de acesso dos povos indígenas.” Caso 
contrário, o texto poderia conter um trecho como “...o Vestibular Indígena elaborado pela COMVEST 
seja realizado em data próxima ao de outras universidades...” 

• O Item 5.4.1 possui vários subitens, dos quais o último é uma cópia do texto contido no caput do 
próprio item 5.4.1. Aconselha-se a remoção desse subitem.  

6) Sobre a seleção por olimpíadas e competições científicas  

Na Seção 5, que trata do edital de vagas em olimpíadas e competições de conhecimento de áreas 
específicas, há apenas um ponto que suscita dúvida: 

• Segundo o Item 6.2.4, “podem concorrer exclusivamente estudantes que tenham concluído o Ensino 
Médio ou obtido proficiência equivalente e que tenham sido premiados nos anos especificados pelo 
edital, limitado ao máximo ao ano do edital e ao ano anterior, na faixa de competição do Ensino 
Médio.” 



Aparentemente, o item exige que os alunos já tenham concluído o ensino médio no momento da 
inscrição, embora o usual seja requerer que os candidatos comprovem a concussão apenas no 
momento da matrícula. 

Dificuldades que demandam uma análise do GT 

Nesta sessão são apontados dois pontos da proposta cuja implantação enfrentará dificuldades que não 
foram abordadas no relatório e que podem comprometer os objetivos apresentados pelo GT. 

7) Sobre o processo de seleção pelo SISU 

O relatório do GT contém uma proposta que envolve a destinação de 20 % das vagas ao SISU. Essa ideia é 
interessante, pois insere a Unicamp em um sistema de seleção amplamente usado no país, abrindo a 
possibilidade de atração de jovens bem preparados que residem em locais onde não aplicamos nosso 
vestibular. Numa primeira análise, a proposta também soa prudente, pois 80 % das vagas são mantidas no 
vestibular, um método de seleção amplamente testado pela Comvest e que vem produzindo bons 
resultados, embora com menor abrangência que o SISU. 

Entretanto, ao dividir as vagas em três grupos, dois dos quais compostos por apenas 5% do número total 
oferecido por curso, talvez o GT não tenha apreciado com atenção os efeitos nocivos da excessiva 
compartimentalização da oferta de vagas através do SISU. 

Observando o vestibular 2018 – cujas informações já foram divulgadas pela Comvest – e seguindo a regra 
de truncamento (ou arredondamento para baixo) do número de vagas, conforme sugestão do GT, conclui-
se que grande parte dos cursos ofertará uma quantidade ínfima de vagas pelo SISU. Sendo mais específico, 
dos 66 cursos de entrada na graduação, 52 oferecerão até 3 vagas para optantes por cotas PP, bem como 
para optantes por cotas PPI+EP. De forma similar, 52 cursos oferecerão um máximo de 6 vagas para 
optantes por cotas EP. 

Infelizmente, o SISU não é um sistema adequado para cursos que oferecem um número baixo de vagas, 
pois cada candidato só pode declarar interesse por dois cursos dentre todos aqueles oferecidos pelas 
universidades participantes, e apenas o curso indicado em 1ª opção é considerado na composição das listas 
de espera (formada pelos candidatos não aprovados na 1ª chamada).  

Essas características tornam os cursos da Unicamp muito pouco atraentes, já que um número pequeno de 
candidatos se arriscará a indicar um curso com não mais que três vagas. Ao que tudo indica, apenas os 
jovens que têm um interesse quase exclusivo pela Unicamp se disporão a escolher um de nossos cursos, o 
que deve comprometer a abrangência geográfica dos selecionados, além de reduzir as chances de seleção 
de alunos com ótimo desempenho escolar. 

Tendo isso em vista, sugerimos que se analise a possibilidade de alteração das regras de divisão das vagas 
do SISU, investigando as seguintes alternativas: 

• A seleção de alunos com base no ENEM, mas em processo próprio, separado do SISU. Essa proposta 
teria como impacto negativo a exclusão da Unicamp de um sistema usado por milhões de jovens de 
todo o país, mas permitiria que esses mesmos jovens tentassem ingressar aqui sem comprometer as 
chances de serem selecionados por outras boas universidades. 



• O aumento significativo das vagas destinadas ao SISU. Essa alternativa visa garantir que o percentual 
que dedicamos ao SISU seja suficiente para que a oferta de vagas pela Unicamp permita-nos competir 
com outras universidades nacionais de renome. 

• A redução das categorias cuja seleção é feita pelo SISU. Reduzindo, por exemplo, de três para um o 
número de tipos de cotas com vagas ofertadas no SISU, reduziríamos de 52 para 21 o número de cursos 
com até 6 vagas disponíveis, o que poderia provocar um aumento moderado da procura por cursos da 
Unicamp. 

Caso o GT vislumbre outras soluções para o problema, as mesmas podem ser comunicadas às unidades 
antes mesmo do final do mês de outubro, quando se encerra o prazo para encaminhamento de sugestões. 

8) Sobre os critérios de seleção por olimpíadas e competições científicas 

O relatório do GT também prevê a possibilidade de os cursos destinarem até 10% das vagas a candidatos 
que tenham sido premiados em olimpíadas e competições científicas de grande reconhecimento em áreas 
específicas. Vendo esta proposta como muito positiva, é necessário tecer alguns comentários pontuais. 

• Os Itens 6.3.3 e 6.3.4 preveem que a classificação dos candidatos leve em conta a “média obtida no 
ensino médio, tal como registrada no histórico escolar”, com peso mínimo de 20% da pontuação geral.  

Esse critério traz dois problemas para a seleção: 

a) No momento da matrícula presencial na Unicamp, grande parte dos alunos não possui histórico 
escolar de todo o ensino médio, de modo que só será possível exigir o histórico escolar dos dois 
primeiros anos do curso. 

b) O julgamento baseado em médias escolares é extremamente difícil de implantar, seja por haver 
escolas que atribuem conceitos em lugar de notas, seja pela impossibilidade de estabelecer 
parâmetros de comparação entre notas atribuídas por professores diferentes, de escolas 
diferentes. 

 

Campinas, 20 de setembro de 2017. 
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