
Relato da reunião extraordinária da CCG, de 29/7/2020 
 

Prezados colegas, 

 

Como representantes de área junto à CCG, eleitos pelo “Chapão da Adunesp”, apresentamos 

abaixo nosso relato coletivo da reunião extraordinária da CCG, ocorrida em 29/7/2020, que teve como 

matéria de urgência o Vestibular 2021.  

 

Inicialmente, a Pró-Reitora deu posse aos seis novos membros eleitos pelo Chapão e a uma 

representante do corpo TA, desejando-lhes boas vindas e alertando para os sérios problemas que a CCG 

terá de enfrentar proximamente, no que diz respeito aos cursos de graduação. Na sequência, sobre o 

ponto de pauta, prestou os seguintes esclarecimentos:  

 

a) com anuência da CCG, o tema do Vestibular 2021 só está sendo tratado ao final de julho, e não no 

mês de maio, como de costume, por conta da insegurança causada pela pandemia, o que levou à 

informação dada em maio de que o vestibular seria adiado;   

 

b) a data do vestibular é definida pela VUNESP, em acordo com outros vestibulares do país, 

especialmente CONVEST e FUVEST, e após divulgação da data do ENEM.  

 

c) para 2021, o preenchimento das vagas será exclusivamente pelo vestibular da UNESP, não sendo 

considerada nota do ENEM.  

 

d) a 1a. fase do vestibular será dividida em dois dias, para cumprir protocolos de segurança. Cerca da 

metade dos candidatos (candidatos das áreas da saúde e biológicas) farão prova num dia e outra metade 

(das áreas de humanas e exatas), no dia seguinte, com provas diferentes, mas de igual conteúdo e 

complexidade. A 2a. fase será realizada em um único dia, por meio de prova com 60 questões objetivas 

e redação.   

 

e) tão logo se definam as normas deste ano, será divulgado prazo ampliado para pedido de dispensa de 

pagamento de taxa de inscrição por parte de alunos de escola pública.  

 

A reunião contou a presença do Prof. Renato da VUNESP, que, como convidado, informou que, diante 

das mudanças para do vestibular de 2021, a VUNESP está procurando garantir a mesma qualidade do 

seu vestibular.  

 

1. Ponto de pauta 

O ponto único de pauta envolveu várias modificações no vestibular, que devem constar tanto em 

resolução anual, que dispõe sobre número de vagas oferecidas, quanto no manual do candidato. Essas 

modificações, conforme indicadas pelas diferentes Unidades, se referem a: suspensão de vagas, 

alteração de prazos máximos de integralização de cursos, alteração de período de oferecimento e de 

nomenclatura de cursos, total de vagas ofertado.  

Passamos a relatar, na sequência, apenas o ponto polêmico dessas alterações propostas, 

destacado do parecer do relator, Prof. Sérgio, representante de Coordenadores de Curso, que esclareceu 

suas indicações para cada uma das alterações. As alterações foram votadas por parte, conforme estava 

estruturado o parecer.  

 

 1. Suspensão/redução de 185 vagas proposta pelos seguintes cursos:  

 

1.1. Odontologia (FOA, 30 vagas, noturno). Parecer contrário do relator.  

Deliberação: Aprovado.  

 

1.2. Farmácia (FCF-Ar, 30 vagas, noturno). Parecer contrário do relator.  

Deliberação: Aprovado.  

 

1.3. Artes Cênicas (IA – 30 vagas, integral), pela proposta de fusão de dois cursos (Artes Cênicas e Arte-

Teatro, fundidos no curso de Artes Cênicas), processo de reestruturação ainda não apresentado à CCG. 

Parecer contrário do relator.  

Deliberação: Aprovado.  

 

1.4. Matemática (IGCE-RC – Integral, de 45 para 40). Parecer favorável do Relator.  



Deliberação: Por 10 votos contrários ao parecer e 2 votos favoráveis, foram aprovadas as 45 

vagas, mantendo-se decisão anterior da CCG, quando da análise da alteração curricular do Curso. Mesmo 

com manifestação contrária da CCG à época da análise da alteração, o CEPE aprovou a redução das 

vagas. A CCG aprovou as 45 vagas e solicita que o CEPE reveja sua deliberação.  

 

1.5. Geografia (Ourinhos, 45 vagas, diurno, e 45 vagas, noturno). O CEPE já havia deliberado pela 

suspensão de todas as vagas para o vestibular 2021, mediante cartas enviadas pela Unidade (Carta do 

Conselho de Curso e Carta da Comissão Mista do Câmpus), e indicou Comissão para estudar as propostas 

da Unidade. Na ocasião em que o assunto passou pela CCG (16/4/2020), foi indicada ao CEPE criação 

de comissão, para que o assunto retornasse à CCG. No entanto, ignorando a CCG, o CEPE suspendeu as 

vagas, mas indicou a Comissão. Parecer favorável do relator, que acompanhou decisão do CEPE.  

Deliberação: Por 10 votos contrários e 2 favoráveis ao parecer do relator, a CCG manifestou-se 

contrariamente ao parecer do relator, que suspende as 90 vagas do Curso de Geografia e solicita ao 

CEPE que reveja sua deliberação, com base nas seguintes justificativas:  

 

1. há manifestações do Conselho Diretor da unidade favorável à manutenção de seu vestibular para 

2021, com oferecimento das 90 vagas, e não há manifestações dos colegiados com relação à suspensão 

de seu vestibular;  

2. manutenção de decisão anterior da CCG, contrária à suspensão das vagas do curso do vestibular 

2021;  

3. o aguardo pela CCG do relatório da Comissão que estuda a situação do Curso e das propostas do 

Câmpus, para uma decisão mais bem fundamentada;  

4. o não envolvimento dos segmentos das Unidades na decisão de suspensão das vagas, baseada em 

cartas de setores da Unidade, e a necessidade de se ouvir toda comunidade diretamente envolvida;  

5. a preocupação da CCG com o prejuízo social que representaria a redução das vagas e com o papel 

social da Unesp como Universidade Pública.  

 

Importante destacar nessa discussão da redução de vagas, a firme atuação de todos os novos 

representantes eleitos pelo chapão, e também de Mariana, representante dos Técnico-administrativos 

também empossada na reunião, que defendeu a posição dos técnicos-administrativos de Ourinhos, 

conforme documento por eles enviado a representantes da CCG. Todos, principalmente Soraya 

(Araraquara), destacaram o aspecto da ilegalidade na condução do processo que levou o CEPE à 

supressão das vagas do curso de Geografia do vestibular 2021, diante da não manifestação dos 

colegiados locais.  

 

2. Total de vagas oferecido no vestibular 2021 

Como resultado das deliberações da CCG e se mantidas pelo CEPE, o número de vagas para 2021 será 

o mesmo de 2020, e ficou assim distribuído:  

 

Total de vagas: 7.725 

- diurno = 5.076 (=65,26%) 

- noturno = 2.649 (=34,74%) 

 

3. Outros pontos  

Os demais pontos foram consensuais, mas destaco duas propostas, apresentadas pelas Profas. 

Sílvia (Registro) e Aila (Marília):  

a) constar, inclusive na minuta da resolução do vestibular, a dinâmica de realização das provas de 1a. 

fase. Aprovada.  

 

b) incluir na minuta e no manual do candidato, informação do período de realização de estágios, 

conforme indicado pelos Cursos de Nutrição e de Ciências Biológicas do IB-Botucatu. Aprovada a inclusão 

de uma informação geral de que o período de realização de estágio obedece a normas dos cursos e a 

resolução própria da Unesp.  
 
....................................................................... 
 
Sebastião Carlos Leite Gonçalves (UNESP/SJRP) 

Pelos Representantes docentes eleitos pelo Chapão da Adunesp 


