


A UFSC oferece 6511 vagas em 98* opções de 
cursos/turnos nas cidades de Araranguá, Blumenau, 
Curitibanos, Florianópolis e Joinville.

52,5 % - Classificação Geral 

47,5% - Programa de Ações Afirmativas (Cotas)

* Os Cursos de Educação do Campo - Licenciatura e de Licenciaturas dos 
Povos Indígenas do Sul da Mata Atlântica possuem vestibulares específicos

CURSOS E VAGAS



PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS/UFSC
(Res.041/CUn/2014)



• 52,5% das vagas de cada curso para classificação 
geral

• 37,5% das vagas de cada curso para candidatos que 
tenham cursado todo o ensino médio em instituições 
públicas de ensino.

• 10% das vagas de cada curso para candidatos 
autodeclarados negros que tenham, preferencialmente, 
cursado todo o ensino médio em instituições públicas 
de ensino.

• 16 vagas suplementares para candidatos 
autodeclarados indígenas.

(Res.041/CUn/2014)

PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS



As vagas destinadas para escola pública serão assim 
distribuídas:
18.75% - Candidatos oriundos de família com renda  per capita 
menor ou igual a 1,5 salário mínimo, das quais:

16% - Para candidatos Pretos, Pardos ou Indígenas
84% - Para outros candidatos

18.75% - Candidatos oriundos de família com renda  per capita 
superior a 1,5 salário mínimo, das quais:

16% - Para candidatos Pretos, Pardos ou Indígenas
84% - Para outros candidatos

(Res.041/CUn/2014)

PROGRAMA DE AÇÕES AFIRMATIVAS



INSCRIÇÃO

Somente via internet, no período de

16/09/2014 a 15/10/2014

www.vestibular2015.ufsc.br

Atenção: Aqueles que não concluírem o Ensino Médio 
até a data da matrícula somente poderão realizar as 
provas do Concurso Vestibular como Candidatos por 

Experiência, não  concorrendo à classificação.



• Acessar o site www.vestibular2015.ufsc.br

• Preencher o Requerimento de Inscrição

• Imprimir o Comprovante de Requerimento de Inscrição

• Imprimir o Boleto Bancário

• Efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição até o dia           
16 de Outubro de 2014.

Atenção: Cuidado com os agendamentos bancários

Valor: R$ 52,50 - cursos de Licenciatura e Pedagogia
R$ 105,00 - demais cursos

REALIZAÇÃO DA INSCRIÇÃO



Modalidades:
• CadÚnico

- Estar cadastrado no CadÚnico (possuir NIS)
• Lei Nº 12.799/2013

I – Possuir  renda familiar bruta mensal igual ou inferior 
a 1,5 (um vírgula cinco) salário mínimo per capita; e

II – Ter cursado o ensino médio integralmente em 
escola da rede pública ou ter recebido bolsa total em 
escola da rede privada.

Período de solicitação: 16/09 a 06/10/2014
Resultado: 13/10/2014

ISENÇÃO DA TAXA DE INSCRIÇÃO



• Cada candidato terá direito a apenas uma inscrição.

• A partir de 23/10/2014, estará disponível no site 
www.vestibular2015.ufsc.br a Confirmação Prévia da 
Inscrição contendo dados do candidato para conferência.  

• No caso de problemas/erros, entrar em contato com a 
Coperve até 30/10/2014.

• A partir de 20/11/2014, estará disponível no site 
www.vestibular2015.ufsc.br a Confirmação de Inscrição 
Definitiva contendo o local de prova.

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO



13, 14 e 15 DE DEZEMBRO DE 2014

14h00min às 18h00min

Atenção: Os portões serão fechados às 13h45min, 
impreterivelmente

PROVAS



• Primeira Língua - Língua Portuguesa e Literatura
Brasileira ou LIBRAS:
12 questões de proposições múltiplas.

• Segunda Língua - Alemão ou Espanhol ou Francês ou
Inglês ou Italiano ou Libras ou Língua Portuguesa:
08 questões de proposições múltiplas. 

• Matemática:
10 questões de proposições múltiplas e/ou abertas. 

• Biologia:
10 questões de proposições múltiplas e/ou abertas.

1ª PROVA:  13/12/2014 – SÁBADO
DAS 14:00 ÀS 18:00H



• História: 
10 questões de proposições múltipla.

• Geografia: 
10 questões de proposições múltiplas.

• Física:
10 questões de proposições múltiplas e/ou abertas. 

• Química:
10 questões de proposições múltiplas e/ou abertas.

2ª PROVA:  14/12/2014 – DOMINGO
DAS 14:00 ÀS 18:00H



• Redação
• 4 Questões discursivas

3ª PROVA:  15/12/2014 – SEGUNDA FEIRA
DAS 14:00 ÀS 18:00H



Das 13h00min às 13h45min

Para ter acesso ao local de prova, 
o candidato deverá portar:
• Original do Documento de Identidade cujo número

consta na Inscrição
• Confirmação de Inscrição Definitiva
• Caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) 

ou azul (fabricada em material transparente).

Opcionalmente o candidato poderá portar lápis, 
borracha (sem capa) e lapiseira (material transparente)

ACESSO AO LOCAL DE PROVA



• Não será permitido o porte/uso de material didático, 
relógio, telefone celular, calculadora, óculos escuros, 
boné, MP-player, iPad/iPod, controle remoto, pen drive 
e similares.

• O uso de aparelho de surdez será permitido desde que 
sua necessidade seja comprovada por laudo médico.

• O candidato que necessitar condições especiais para 
realizar as provas deverá informar no requerimento de 
inscrição e encaminhar laudo técnico emitido por 
profissional da área de saúde para a Coperve até o dia 
16 de outubro de 2014.

ATENÇÃO



* Os candidatos que optarem por Florianópolis serão alocados 
pelo CEP, nas cidades da grande Florianópolis (Florianópolis, 

Biguaçu, Palhoça, Santo Amaro da Imperatriz e São José).

LOCAIS DAS PROVAS

As provas serão realizadas em 
23 cidades de Santa Catarina:

Florianópolis*, Araranguá, Blumenau, Brusque, Caçador, 
Balneário Camboriú, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, 
Criciúma, Curitibanos, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, 
Joinville, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e 
Tubarão.



• As questões  de  proposições múltiplas conterão no 
máximo 7 proposições cada uma, identificadas pelos 
números 01, 02, 04, 08, 16, 32 e 64, das quais pelo 
menos uma deverá ser verdadeira.

• A resposta de cada questão será a soma dos números 
correspondentes às proposições verdadeiras e será 
um número inteiro, compreendido entre 01 e 99 
(incluindo estes valores).

PONTUAÇÃO DAS QUESTÕES 
DE PROPOSIÇÕES MÚLTIPLAS



• Proposições incorretas consideradas corretas pelo 
candidato não  zeram a questão;  a  quantidade de tais 
proposições será deduzida da quantidade de 
proposições corretas consideradas pelo candidato. 

• Se a diferença for positiva, o candidato obterá 
pontuação parcial.

VALORIZAÇÃO DOS ACERTOS NAS QUESTÕES 
DE PROPOSIÇÕES MÚLTIPLAS 



As questões  de proposições múltiplas serão 
pontuadas de acordo com  a  regra:

Onde:   
P = Pontuação do candidato na questão
NP = Número de Proposições da questão
NTPC = Número total de proposições corretas na questão
NPC = Número de proposições corretas consideradas corretas pelo candidato
NPI  = Número de proposições incorretas consideradas corretas pelo candidato

PONTUAÇÃO DAS QUESTÕES DE 
PROPOSIÇÕES MÚLTIPLAS



• As questões abertas terão como resposta um    
número inteiro, compreendido entre 00 e 99,    
incluindo estes valores.

• As questões  abertas não  terão acertos parciais,   
podendo o candidato obter a pontuação 0,00 ou   
1,00, em caso de erro ou acerto, respectivamente.

PONTUAÇÃO DAS QUESTÕES ABERTAS



• As questões discursivas serão, cada uma, pontuadas 
de 0,00 a 2,50, admitindo-se acertos parciais.

PONTUAÇÃO DAS QUESTÕES DISCURSIVAS

ATENÇÃO: Somente serão avaliadas as respostas das questões 
discursivas transcritas de forma legível para as respectivas folhas 
oficiais de resposta de cada questão discursiva. Textos/cálculos no 

verso das folhas oficiais não serão considerados.



• domínio do conteúdo;
• capacidade de expressar-se com clareza;
• capacidade de síntese;
• capacidade de organizar ideias;
• nível de informação e de argumentação;
• capacidade de interpretar dados e fatos;
• capacidade de estabelecer relações;
• correlação com fatos do cotidiano e da atualidade.

AS QUESTÕES DISCURSIVAS 
VISAM AVALIAR:



• Na Redação será atribuída uma pontuação na escala 
de 0,00 a 15,00. 

• A Redação será  avaliada considerando o  conteúdo  e  
a expressão escrita, quanto à(ao):
a) adequação à proposta;
b) modalidade escrita na variedade padrão;
c) coerência e coesão;
d) nível de informação e de argumentação.

PONTUAÇÃO DA REDAÇÃO



A redação deverá ser resultado da produção e da 
criatividade do candidato.
Será atribuído zero à redação:
• com fuga total ao tema;
• resultante de plágio;
• escrita em versos;
• com identificação (nome, assinatura, rubrica ou 
apelido) do candidato.

ATENÇÃO:  Somente serão avaliadas as redações transcritas de forma 
legível no espaço das 30 linhas delimitadas na folha oficial de redação. 

Texto escrito no verso da folha oficial não será avaliado.  

AVALIAÇÃO DA REDAÇÃO



Concorrerá à classificação o candidato que obtiver no 
mínimo:

1. 3,00 pontos na Primeira Língua 
(Língua Portuguesa e Lit. Brasileira ou LIBRAS);

2. 1,00 ponto nas questões objetivas de cada uma das 
seguintes  disciplinas: Segunda Língua, Biologia, 
Geografia, Matemática,  Física, História e Química;

3. 4,50 pontos na Redação; 
4. 1,00 ponto no conjunto das 4 questões discursivas. 

OBS: Serão  avaliadas  apenas  as questões discursivas e a redação 
dos  candidatos  que satisfizerem  os “pontos de corte” 1 e 2. 

PONTOS DE CORTE



Autor Obra
1 - Franklin Cascaes O fantástico na ilha de Santa Catarina
2 - Machado de Assis Várias histórias
3 - Rubem Fonseca Agosto
4 - Milton Hatoun Relato de um certo oriente
5 - João Cabral de Melo Neto Melhores poemas
6 - Antônio Olivieri e Marco A. Villa (Org.) Cronistas do descobrimento
7 - Martins Pena Juiz de paz na roça
8 - Fernando Gabeira O que é isso, companheiro? 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
a) Recomenda-se a leitura integral das obras.
b) O conhecimento dessas obras supõe capacidade de análise e interpretação de 
textos, bem como o reconhecimento de aspectos próprios aos diferentes gêneros.
c) Entende-se que é necessário conhecer também o contexto histórico, social, 
cultural e estético de cada obra.

OBRAS LITERÁRIAS



• A  inscrição  no Vestibular dará ao candidato o direito 
de escolher uma das 98 opções de Cursos oferecidas 
pela UFSC (opção 1).

• Caso a opção 1 esteja contida no grupo 1 
(engenharias) ou no grupo 2 (Letras), o  candidato terá  
direito também à opção 1-a. 

• A opção 1-a deverá ser obrigatoriamente do mesmo 
grupo da opção 1.  

OPÇÕES DE CURSO



• Arquitetura e Urbanismo
• Sistemas de Informação
• Engenharias de Alimentos e Química
• Engenharias Civil, Elétrica, Eletrônica e Mecânica
• Engenharia de Computação
• Engenharia de Controle e Automação
• Engenharias de Energia e de Materiais 
• Engenharias  (todas) – do Campus Joinville 
• Bacharelado Interdisciplinar em Mobilidade
• Engenharia Sanitária e Ambiental
• Engenharia de Produção (Civil, Elétrica e Mecânica)
• Engenharia Têxtil 
• Tecnologias da Informação e Comunicação.

GRUPO 1 (ENGENHARIAS)



• Licenciatura/Bacharelado em Letras: 
Português 
Espanhol 
Francês
Inglês
Italiano
Alemão

• Secretariado Executivo

GRUPO 2 (LETRAS)



A classificação dos candidatos em cada  curso dar-se-á 
na ordem decrescente da Nota Final dos candidatos, a 

qual será assim calculada:

Nota Final = (7 x NV + 3 x NE) / 10
Onde:
NV – Nota do Vestibular, assim calculada:

NV = (Pontuação Total x 100) / 105
NE – Nota do ENEM 2012, 2013 ou 2014 (na base centesimal)
OBS: 1 - O uso do ENEM é opcional

2 - Para os candidatos que não usarem o ENEM, a
Nota Final será: NV= (100 X PT) / 105

CLASSIFICAÇÃO



• Para usar a nota do ENEM 2012, 2013 ou 2014, o 
candidato deverá fazer essa opção explicitamente na 
inscrição.

• A nota do ENEM só será usada em benefício do 
candidato (ou seja, se a Nota Final for superior à Nota 
do Vestibular). 

• A relação de classificados em cada curso e  em cada 
semestre será publicada em ordem alfabética. 

• A relação  dos  candidatos  classificados, bem como a 
lista de espera, será  estabelecida  respeitando-se  a  
opção 1,  exceto para os cursos com opção 1-a. 

OBSERVAÇÕES



Para os cursos com opção 1-a
a) 50% das vagas anuais serão preenchidas 

respeitando-se a opção 1 dos candidatos;
b) As vagas restantes serão preenchidas considerando-

se todos os candidatos inscritos em opção 1 e opção 
1-a, em  igualdade de condições, excluídos os já 
classificados pelo item “a”;

c) Após a identificação dos candidatos classificados, far-
se-á a relação definitiva, na ordem decrescente dos 
pontos obtidos;

d) A lista de espera provisória será elaborada conforme 
item “b”.

CLASSIFICAÇÃO



a) Maior Pontuação Total obtida no vestibular (NV)
b) Maior pontuação obtida nas questões de proposições 

múltiplas na primeira língua (Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira ou LIBRAS);

c) Maior pontuação obtida na redação;
d) Maior pontuação obtida nas questões de proposições 

múltiplas e/ou abertas em cada uma das demais 
disciplinas, nesta ordem: Matemática, História, 
Geografia, Biologia, Física, Química e segunda língua;

e) candidato mais idoso.

CRITÉRIOS DE DESEMPATE



2014 2013 2012 2011 2010

1 MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA
2 ARQUITETURA ARQUITETURA ARQUITETURA ARQUITETURA ARQUITETURA
3 ENG. CIVIL ENG. CIVIL ENG.CIVIL DIREITO 

DIURNO
ENG.QUÍMICA

4 ENG. QUÍMICA ENG. QUÍMICA DIREITO 
DIURNO

ENG. CIVIL DIREITO 
DIURNO

5 DIREITO 
DIURNO

DIREITO 
DIURNO

ENG. QUÍMICA DIREITO 
NOTURNO

DIREITO 
NOTURNO

Relação dos cursos mais concorridos 
nos últimos vestibulares da UFSC

OUTRAS INFORMAÇÕES



CURSOS OFERECIDOS NO 
CAMPUS ARARANGUÁ

• Engenharia de Computação

• Engenharia de Energia

• Fisioterapia

• Tecnologias da Informação e Comunicação



• Engenharia de Controle e Automação

• Engenharia de Materiais

• Engenharia Têxtil

• Matemática – Licenciatura 

• Química – Licenciatura

CURSOS OFERECIDOS NO 
CAMPUS BLUMENAU



CURSOS OFERECIDOS NO 
CAMPUS CURITIBANOS

• Agronomia

• Engenharia Florestal

• Medicina Veterinária



• Bacharelado Interdisciplinar em Mobilidade

• Engenharia Aeroespacial 

• Engenharia Automotiva

• Engenharia Ferroviária e Metroviária

• Engenharia Mecatrônica 

• Engenharia Naval 

• Engenharia de Infraestrutura 

• Engenharia de Transportes e Logística 

CURSOS OFERECIDOS NO CAMPUS JOINVILLE



Em caso de dúvidas, entre em 

contato com a Coperve pelo 

telefone (48) 3721- 9200 ou pelo

e-mail vestibular2015@coperve.ufsc.br


