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Propostas de alteração das regras definidas pelo GT Ingresso 2019 
 

O Grupo de Trabalho (GT) Ingresso 2019 apresentou uma proposta de alteração das regras de seleção de 
alunos para os cursos de graduação da Unicamp, a ser adotada a partir de 2019. Em resumo, a proposta 
prevê a destinação de parte das vagas ao SISU, a modificação do sistema de bônus adotado no PAAIS, a 
adoção de cotas para pretos e pardos e para estudantes oriundos de escolas públicas, o oferecimento de 
vagas a medalhistas em olimpíadas científicas e a criação de um vestibular indígena. Os principais pontos da 
proposta são listados abaixo.  

• Oferecimento de vagas pelo SISU. 

a) Do total de vagas de cada curso, 20% serão destinados à seleção pelo SISU, com a consequente 
redução das vagas do vestibular para 80% do total.  

b) A seleção pelo SISU incluirá uma nota mínima e as vagas não preenchidas serão transferidas ao 
vestibular. 

• Mudanças no PAAIS. 

a) Haverá uma redução da bonificação concedida para alunos que cursarem todo o ensino médio em 
escola pública, que passará a ser de 40 pontos tanto na 1ª como na 2ª fase. Atualmente, são 
concedidos 60 pontos na 1ª fase e 90 pontos na 2ª fase. 

b) Será criado um bônus de 20 pontos a ser concedido, na 1ª e na 2ª fase, para alunos que cursaram o 
ensino fundamental II em escola pública. 

c) Será eliminada a pontuação adicional concedida a alunos autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas, em virtude da adoção de cotas específicas no vestibular e no SISU. Por outro lado, a 
bonificação do PAAIS descrita acima também será adotada para o preenchimento de vagas 
reservadas a candidatos optantes por cotas no vestibular. 

• Adoção de cotas étnico-raciais. 

a) Haverá a destinação de 25% a 37,2% das vagas de cada curso a candidatos pretos e pardos (PP), das 
quais 5% devem ser atribuídas via SISU a candidatos PP, 5% devem ser ofertadas via SISU para 
alunos PPI que cursaram ensino médio público, e um valor entre 15% e 27,2% deve ser preenchido 
através do vestibular. 

b) Os candidatos optantes pelo sistema de cotas que tiverem obtido, no vestibular, nota superior à 
NMO de seu curso de 1ª opção serão convocados até que se atinja o percentual de 27,2% das vagas 
do curso. 

c) Caso o número de candidatos optantes pelo sistema de cotas com nota superior à NMO de seu 
curso de 1ª opção não atinja 15% das vagas do curso, serão convocados candidatos com nota 
inferior à NMO até que se atinja esse percentual. 

• Adoção de cotas para alunos oriundos de escolas públicas. 

a) Em cada curso, 15% das vagas serão oferecidas através do SISU para candidatos que tiverem 
cursado o ensino médio em escolas públicas, das quais 5% devem ser reservadas para alunos PPI, 
como mencionado no item acima.  
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• Oferecimento de vagas a alunos medalhistas em olimpíadas científicas. 

a) À primeira chamada do vestibular, serão adicionadas vagas extras para alunos premiados em 
olimpíadas ou competições científicas.  

b) Essas vagas serão oferecidas através de um sistema de overbooking, ou seja, adiantando as vagas 
que seriam preenchidas nas chamadas posteriores.  

c) Cada curso poderá oferecer até 10% das vagas regulares nessa modalidade.  

• Vestibular indígena. 

a) Será criado um vestibular indígena, independente do vestibular Unicamp. 
b) Recomenda-se que sejam destinadas vagas a alunos indígenas ao menos nos cursos de Medicina, 

Ciências Biológicas, Farmácia, Enfermagem, Educação Física, Nutrição, Ciências Sociais, Letras, 
Linguística, Pedagogia, Geografia, História, Filosofia, Administração, Comunicação Social 
(Midialogia) e Engenharia Agrícola. 

c) Considera-se desejável que todos os cursos de graduação da Unicamp ofereçam vagas através do 
vestibular indígena até 2021. 

d) Recomenda-se que cada curso ofereça mais de uma vaga. 
e) As vagas do vestibular indígena serão incluídas na primeira chamada através de um sistema de 

overbooking, ou seja, adiantando as vagas que seriam preenchidas nas chamadas posteriores. 
f) Sugere-se que cada vaga seja acompanhada de bolsa permanência (auxílio-social, alimentação e 

moradia). 

O Quadro 1 mostra a distribuição das vagas no vestibular e no SISU. 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. 

 
Figura 1 - Distribuição das vagas segundo a proposta do GT 

 

Apresentamos a seguir algumas propostas de alteração das regras definidas pelo GT Ingresso 2019. 

1. Propostas relativas à seleção pelo SISU 

O vestibular da Unicamp, organizado pela Comvest, tem sido capaz de selecionar de forma eficiente os 
alunos de nossos cursos de graduação. Entretanto, o vestibular não tem um caráter nacional, pois é 
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realizado em um número restrito de cidades, quase todas no estado de São Paulo. Sendo assim, é louvável 
a ideia de destinar um percentual das vagas a um processo seletivo de maior abrangência. 

O GT propôs o oferecimento de 20% das vagas de cada curso através do SISU. Essas vagas foram divididas 
em três grupos, dos quais dois têm 5% e um tem 10% do total, conforme mostrado na Figura 1. Entretanto, 
ao aplicarmos esses percentuais às vagas oferecidas pela Unicamp em 2018, notamos que, 52 dos 66 cursos 
de entrada na graduação oferecerão até 3 vagas para os grupos com 5% do total. Além disso, 52 cursos não 
conseguirão oferecer mais que 6 vagas para o grupo que contém 10% do total.  

Tememos que o oferecimento de um número muito reduzido de vagas através do SISU provoque um efeito 
oposto ao esperado, desestimulando a atração de alunos com bom desempenho acadêmico, já que cada 
candidato só pode selecionar 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.  
Sendo assim,  

1.1. Propomos que a seleção de candidatos baseada exclusivamente nas notas do ENEM seja feita 
através de processo seletivo administrado pela própria Unicamp, e não através do SISU. 

Embora essa proposta impeça que a Unicamp participe de um processo seletivo adotado por milhões de 
estudantes anualmente, ela evita que haja uma baixa procura por nossos cursos, causada pelo fato de 
outras universidades do país oferecerem um número significativamente maior de vagas, particularmente 
em cursos para os quais a nossa oferta no SISU seja inferior a 10 vagas. Ela também tem a vantagem de 
evitar eventuais dificuldades de compatibilização dos calendários do vestibular e do SISU. 

Uma segunda proposta de modificação visa a atração de bons alunos de ensino médio que, por residirem 
em cidades nas quais não aplicamos nosso vestibular, não têm acesso ao processo seletivo da Unicamp. 
Nesse caso, 

1.2. Propomos que 5% das vagas sejam oferecidas à ampla concorrência, com base nas notas do ENEM. 
Consequentemente, haverá uma redução das vagas destinadas à ampla concorrência no vestibular, 
que passarão a corresponder a 47,8% do total de vagas oferecidas em cada curso. 

Com essa alteração, a distribuição de vagas passa a ser aquela mostrada na Figura 2. 

 
Figura 2 - Distribuição das vagas segundo a proposta da congregação do IMECC 
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Outras propostas de alteração das regras de seleção pelo SISU são apresentadas abaixo: 

1.3. No item 3.3.5, que trata da matrícula dos aprovados pelo SISU, propomos que a seleção inclua tanto a 
chamada regular como a chamada dos participantes da lista de espera do ENEM (ou SISU).  

1.4. No item 3.3.6, que trata da transferência de vagas do SISU para o vestibular, propomos a adoção da 
seguinte regra: “As vagas não preenchidas nas chamadas do ENEM (ou 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 ENEM (ou SISU) não atingir os 10% previstos, a diferença entre esses dois 
valores será adicionada ao percentual mínimo destinado a cotistas no vestibular”. As vagas destinadas 
aos alunos de escolas públicas e à ampla concorrência que não forem preenchidas nas chamadas do 
ENEM serão transferidas para a ampla concorrência do vestibular. 

2. Propostas relativas à seleção por olimpíadas científicas 

Apoiamos entusiasticamente a destinação de vagas a candidatos que tenham sido premiados em 
olimpíadas e competições científicas. Contudo, os itens 6.3.3 e 6.3.4 da proposta do GT trazem uma 
dificuldade operacional ao exigir que, na classificação dos candidatos, ao menos 20% da pontuação geral 
sejam atribuídos à “média obtida no ensino médio, tal como registrada no histórico escolar”. 

Esse critério é inadequado pois envolve a comparação de notas atribuídas por professores diferentes, de 
escolas diferentes. Além disso, poucos candidatos disporão do histórico escolar no momento da inscrição, 
de modo que a seleção levará em conta apenas as informações referentes aos dois primeiros anos do 
ensino médio. Portanto,  

2.1. Propomos que, na classificação dos candidatos, ao menos 20% da pontuação geral correspondam a 
uma média ponderada das notas obtidas no ENEM, em lugar da média das notas registradas no 
histórico escolar.  

Além disso, o item 6.2.4 da proposta do GT prevê que possa se candidatar ao processo de seleção baseado 
em olimpíadas os “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”.  

Como a premiação das olimpíadas costuma ocorrer no fim do ano, após o período de inscrição da Unicamp, 
e como desejamos contemplar alunos premiados em mais de uma oportunidade, 

2.2. Propomos a alteração do texto do item 6.2.4. para “podem concorrer exclusivamente estudantes 
que sejam capazes de, no momento da matrícula, comprovar a conclusão do Ensino Médio ou a 
obtenção de proficiência equivalente, e que tenham sido premiados em competições destinadas a 
estudantes do Ensino Médio nos anos especificados pelo edital, limitado ao máximo ao ano de 
publicação do edital e aos dois anos anteriores”. 

Finalmente, o GT sugere que as vagas destinadas a alunos selecionados com base em olimpíadas sejam 
consideradas apenas na primeira chamada, o mesmo ocorrendo com as vagas reservadas ao vestibular 
indígena. Com o objetivo de ampliar o aproveitamento dessas vagas, e levando em conta que as duas 
primeiras chamadas do vestibular ocorrem antes da confirmação de matrícula e do início do semestre 
letivo, sugerimos a manutenção do sistema de overbooking, mas  



5 
 

2.3. Propomos que a convocação de medalhistas e de candidatos selecionados pelo vestibular indígena 
seja feita em duas chamadas, que devem coincidir com as convocações de candidatos selecionados 
pelo vestibular. 

3. Propostas relativas à adoção de cotas étnico-raciais 

A proposta do GT sugere que os 15% das vagas de cada curso reservados a pessoas autodeclaradas pretas e 
pardas sejam preenchidos apenas por candidatos que optarem pelo curso em primeira opção. 
Considerando que não haverá nota mínima, essa regra pode provocar a convocação de alunos com NPO 
muito inferior aos que declararam interesse pelo curso em segunda opção.  

3.1. Propomos, então, a adoção da seguinte redação alternativa para o item 4.4.4 da proposta do GT: 
“caso o número de candidatos optantes pelo sistema de cotas que tenham obtido nota superior à 
NMO de seu curso de 1ª opção não seja superior a 15% das vagas do curso, serão convocados por 
ordem decrescente de NPO todos os candidatos autodeclarados pretos e pardos que optaram pelo 
curso, independentemente da ordem da opção e das notas obtidas nas provas prioritárias do curso”. 

4. Procedimento para o processo seletivo da Unicamp 

O relatório do GT não inclui uma descrição detalhada dos passos que fazem parte do processo de seleção. 
Propomos, então, a adoção do seguinte “algoritmo”: 

 

Passo 1. Convocar os selecionados na primeira chamada ENEM (ou na chamada regular do SISU). 

Passo 2. Transferir para o vestibular as vagas do ENEM (ou SISU) não preenchidas por ter sido atingida a 
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 ENEM. 

Passo 3. Convocar os selecionados na primeira chamada do vestibular, adotando-se os seguintes critérios: 

a) Convocar os optantes por cotas PP com nota superior à NMO, até que se atinja 37,2%. 

b) Caso o número vagas preenchidas por optantes por cotas seja inferior ao percentual estipulado 
para o vestibular no Passo 2, convocar cotistas PP, independentemente da ordem da opção e das 
notas obtidas nas provas prioritárias do curso, até que se atinja esse percentual. 

c) Preencher as vagas destinadas à ampla concorrência. 

d) Convocar os selecionados com base no desempenho em olimpíadas e pelo vestibular indígena.  

Passo 4. Convocar os participantes da lista de espera do ENEM (ou do SISU). 

Passo 5. Transferir para o vestibular as vagas não preenchidas do ENEM (ou 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 ENEM. 

Passo 6. Convocar os selecionados na segunda chamada do vestibular, adotando-se os mesmos critérios da 
primeira chamada. 

Passo 7. Convocar os candidatos das demais chamadas do vestibular, adotando-se critérios (a), (b) e (c) da 
primeira chamada. 



6 
 

5. Considerações adicionais 

Em nossa proposta, destinamos 5% das vagas a candidatos de ampla concorrência que se inscreveram na 
seleção baseada nas notas do ENEM. Sugerimos que novos estudos sejam conduzidos para que se avalie a 
possibilidade de alterar esse percentual nos processos seletivos posteriores a 2019. 

Outro estudo que julgamos relevante diz respeito à possibilidade de que cada curso adote regras próprias, 
destinando percentuais diferentes ao vestibular e ao ENEM, impondo-se como condição apenas que todos 
atendam aos percentuais destinados às cotas para candidatos pretos e pardos e para os estudantes 
oriundos de escolas públicas. 

Dado o cenário econômico adverso e as dificuldades financeiras pelas quais passa a Unicamp, ressentimo-
nos também da falta de uma análise dos impactos financeiros da proposta do GT. O IMECC acredita ser 
necessário efetuar uma análise pormenorizada dos custos que poderiam advir da aplicação da nova política 
de ingresso, supondo que as ações de permanência estudantil serão estendidas a alunos com perfil 
socioeconômico similar àqueles que hoje recebem apoio financeiro da universidade.  

Acreditamos, ainda, que a adoção do vestibular indígena talvez não seja suficiente para garantir que os 
povos indígenas tenham “uma educação diferenciada que respeite os modos de produção e transmissão de 
conhecimentos próprios de cada povo”, como mencionado no documento do GT. Sugerimos que a inclusão 
de alunos indígenas seja acompanhada e avaliada pela PRG.  

Desde 2005, a UNICAMP estimula, através do PAAIS, o ingresso de egressos de escolas públicas em seus 
cursos de graduação.  Entretanto, tais medidas são apenas uma forma de cobrir deficiências graves e 
conhecidas do Ensino Fundamental e Médio. Passados 12 anos da introdução PAAIS, ainda estamos longe 
de oferecer aos alunos do ensino público uma formação básica adequada. Sendo assim, sugerimos 
finalmente que o documento final do GT reitere a importância da universidade na condução de uma ação 
efetiva com objetivo de garantir que o Estado ofereça uma escola pública de qualidade a todos.  

 

 

Texto aprovado na reunião da Congregação do IMECC realizada no dia 26 de outubro de 2017. 

 


