
VESTIBULAR 

UFSC/2012

“Inovação e qualidade ao alcance 

de todos”

www.vestibular2012.ufsc.br



CURSOS E VAGAS

* Os Cursos Educação do Campo, Licenciaturas Índigenas e de EaD 

possuem vestibulares específicos

A Universidade Federal de Santa Catarina 

oferece 5991 vagas em 85* opções de cursos 

nas cidades de Florianópolis, Curitibanos, 

Joinville e Araranguá



CURSOS RECENTES
Curso Ano Campus Vagas

Engenharia da Mobilidade 2009 Joinville 400

Fonoaudiologia (noturno) 2009 Florianópolis 80

Tec. da Informação e Comunicação (noturno) 2009 Araranguá 100

Engenharia Eletrônica 2009 Florianópolis 60

Geologia 2010 Florianópolis 30

Engenharia de Energia 2010 Araranguá 80

Arquivologia 2010 Florianópolis 60

Ciências Biológicas (licenciatura noturno) 2010 Florianópolis 80

Antropologia 2010 Florianópolis 25

Museologia 2010 Florianópolis 25

Letras / Libras - Bacharelado 2010 Florianópolis 20

Letras / Libras - Licenciatura 2010 Florianópolis 20

Engenharia de Computação (noturno) 2011 Araranguá 60

Fisioterapia 2011 Araranguá 60

Medicina Veterinária 2012 Curitibanos 40

Ciências Rurais - Agronomia 2012 Curitibanos 100

Ciências Rurais - Engenharia Florestal 2012 Curitibanos 100

Metereologia 2012 Florianópolis 30



Alterações em Cursos 

Existentes

1 - Design – 60 (vagas) – substitui os cursos de Design 

Gráfico, Design de Produto e Design de Animação.

2 – Denominação dos cursos de Letras - Letras / Português, 

Letras / Inglês, Letras / Espanhol, Letras / Francês, Letras / 

Italiano e Letras / Alemão.

3 – O Curso  Secretariado Executivo deixa de ser um curso de 

Letras

4 – O Curso de Ciências Rurais (Campus de Curitibanos) foi 

substituído pelos cursos de Agronomia e Engenharia Florestal



Programa de Ações Afirmativas

(Res.008/CUn/2007)

I. 70% das vagas de cada curso para classificação geral

II. 20% das vagas de cada curso para candidatos que tenham 

cursado integralmente o ensino fundamental e médio em 

instituições públicas de ensino.

III. 10% das vagas de cada curso para candidatos autodeclarados 

negros que tenham, preferencialmente, cursado integralmente o 

ensino fundamental e médio em instituições públicas de ensino.

IV. 09 vagas suplementares para candidatos autodeclarados 

indígenas.

As vagas previstas nos incisos II e III não preenchidas, serão 

destinadas a candidatos da classificação geral.



Somente via internet, no período de

20/09/2011 a 19/10/2011

INSCRIÇÃO

www.vestibular2012.ufsc.br

Atenção: Os candidatos 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.vestibular2012.ufsc.br

 Preencher o Requerimento de Inscrição

 Imprimir o Comprovante de Req. de Inscrição

 Imprimir o Boleto Bancário

 Efetuar o pagamento da Taxa de Inscrição até

o dia 20 de Outubro de 2011. 

valor: R$ 52,50 - cursos de Licenciatura e Pedagogia

R$ 105,00 - demais cursos

Realização da INSCRIÇÃO

Atenção: Cuidado com os agendamentos bancários

http://www.vestibular2012.ufsc.br/


 Cada candidato terá direito a apenas uma ins-

crição.

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO

 No caso de problemas/erros, entrar em contato 

com a COPERVE até o dia 25/11/2011  

 A partir de 18/11/2011, estará disponível no site

www.vestibular2012.ufsc.br a Confirmação da 

Inscrição contendo dados do candidato e o 

LOCAL de prova

http://www.vestibular2012.ufsc.br/


PROVAS

10, 11 e 12 DE DEZEMBRO DE 2011

14h00min às 18h00min

Atenção: Os portões serão fechados às 

13h45min



1a. PROVA: 10/12/2011 - das 14:00 às 18:00h

 Língua Portuguesa e Literatura Brasileira:
12 questões de proposições múltiplas.

 Segunda Língua: Alemão ou Espanhol ou       

Francês ou Inglês ou Italiano ou Libras:
08 questões de proposições múltiplas.

 Biologia:

10 questões de proposições múltiplas e/ou abertas.

 Matemática:

10 questões de proposições múltiplas e/ou abertas.



2a. PROVA: 11/12/2011 - das 14:00 às 18:00h

 Geografia: 

10 questões de proposições múltiplas.

 História: 

10 questões de proposições múltipla.

 Física:

10 questões de proposições múltiplas e/ou abertas.

 Química:

10 questões de proposições múltiplas e/ou abertas.



3a. PROVA: 12/12/2011 - das 14:00 às 18:00h

 4 Questões discursivas

 Redação



Para ter acesso ao local de prova, o candidato  

deverá estar portando:

ACESSO AO LOCAL DE PROVA

das 13h00min às 13h45min

 Documento de Confirmação de Inscrição

 Original do RG, cujo no consta na Inscrição.

 Caneta esferográfica de tinta preta ou azul.

(fabricada em material transparente)

Opcionalmente o candidato poderá portar lápis, borracha 

(sem capa) e lapiseira (material transparente)



• O candidato que necessitar condições especiais 

para realizar as provas deverá informar no requeri-

mento de inscrição e encaminhar laudo médico para 

a Coperve até o dia 26 de outubro de 2011.

• Não será permitido o porte/uso de relógio, telefone

celular, calculadora, bip, óculos escuros, bonés,             

mp3, ipod e similares 

ATENÇÃO

• O uso de aparelho de surdez será permitido desde 

que sua necessidade seja comprovada por laudo 

médico.



LOCAIS DAS PROVAS

As provas serão realizadas em 19 cidades 

de  Santa Catarina:

Florianópolis*, Araranguá, Blumenau, Brusque, Caçador, 

Camboriú, Canoinhas, Chapecó, Concórdia, Criciúma, 

Curitibanos, Itajaí, Jaraguá do Sul, Joaçaba, Joinville, 

Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste e Tubarão

* 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)



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

A  resposta será a soma dos números corres-
pondentes às proposições verdadeiras e será um
número inteiro, compreendido entre 01 e 99, 
(incluindo estes valores).

Pontuação das questões de 

proposições múltiplas



Valorização dos acertos nas questões de 
proposições múltiplas

A  inclusão de alternativas  falsas não  

zera a questão;  a  quantidade de alternativas 

falsas  assinaladas nas  questões de proposi-

ções múltiplas é deduzida da quantidade de 

alternativas verdadeiras indicadas. 

Se a diferença for positiva, o candidato 

obterá pontuação parcial.



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

Pontuação das Questões Objetivas

Onde: P = pontuação do candidato na questão

NP = no de proposições da questão

NTPC = no total de proposições corretas

NPC = no de proposições corretas assinaladas

NPI  = no de proposições incorretas assinaladas



As questões  abertas terão como resposta um

número inteiro, compreendido  entre 00 e 99,

incluindo estes valores.

Pontuação das Questões Abertas

 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.



 As questões discursivas serão,

cada uma, pontuadas de 0,00 a 2,50,

admitindo-se  acertos  parciais.

Pontuação das Questões 

Discursivas



As questões discursivas visam avaliar:

 domínio do conteúdo;

 capacidade de expressar-se com clareza;

 capacidade de síntese;

 capacidade de organizar idéias;

 nível de informação e de argumentação;

 capacidade de interpretar dados e fatos;

 capacidade de estabelecer relações;



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

A avaliação  da Redação será  considerada  nos  
planos  do  conteúdo  e  da expressão escrita, 
quanto à(ao):

Pontuação da Redação

a) adequação ao tema proposto;
b) modalidade escrita na variedade padrão;
c) vocabulário;
d) coerência e coesão;
e) nível de informação e de argumentação.



 A redação deve ser resultado da produção e 
criatividade do candidato.

 Será atribuído zero à redação:

 com fuga total do tema;

 resultante de plágio;

 escrita em versos;

 com identificação  (nome, assinatura, rubrica 
ou apelido) do candidato.

Avaliação da Redação

ATENÇÃO: Somente serão avaliadas as questões discursivas e as redações 

transcritas para as folhas oficiais  de  resposta com  caneta  esferográfica  

de  tinta preta ou azul. Essas questões não serão pontuadas se respondidas 

a lápis ou apenas na folha de rascunho



Pontos de corte
Para ser aprovado, o candidato deverá obter no 

mínimo:

1. 3,00 pontos em Língua Portuguesa e Lit. Brasileira;

2. 4,50 pontos na Redação;

3. Não zerar nas questões objetivas das seguintes  

disciplinas: Segunda Língua, Biologia, Geografia, Matemática,  

Física, História e Química

4. Não zerar no  conjunto  das 4 questões  discursivas.

OBS: Serão  corrigidas  apenas  as questões discursivas e a redação

dos  candidatos  que satisfizerem  os “pontos de corte” 1 e 3.



Obras Literárias
 1. Inocência - Visconde de Taunay - Diversas Editoras / Literatura 

Digital/UFSC - Portal Domínio Público 

 2. Memórias de um Sargento de Milícias - Manoel Antônio de Almeida 
- Diversas Editoras / Lit. Digital/UFSC - Biblioteca Nacional Digital

 3. O Pagador de Promessas - Dias Gomes - Bertrand/Ediouro 

 4. AMRIK - Ana Miranda - Companhia das Letras 

 5. Jorge, um brasileiro - Oswaldo França Júnior - Nova Fronteira 

 6. A Cidade Ilhada - Milton Hatoun - Companhia das Letras 

 7. Treze Cascaes - Adolfo Boss e Outros - Fundação Franklin Cascaes 

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.



 A  inscrição  no Vestibular dará ao candidato 

direito de optar por um dos 84 Cursos oferecidos 

pela UFSC (opção 1).

OPÇÕES DE CURSO

 Caso a opção 1 esteja contida no grupo 1

(engenharias) ou no grupo 2 (Letras),

o  candidato terá  direito também a opção 1-a.

 A opção 1-a deverá ser obrigatoriamente do 

mesmo grupo da opção 1.



 Arquitetura e Urbanismo

 Sistemas de Informação

 Engenharia de Alimentos  

 Engenharias  Civil,  Elétrica e Mecânica

 Engenharia de Computação

 Engenharia  de  Controle  e  Automação

 Engenharia de Energia

 Engenharia de Materiais, 

 Engenharia Eletrônica,

 Engenharia da Mobilidade,

 Engenharia Sanitária e Ambiental,

 Engenharia de Produção (Civil, Elétrica e Mecânica)

 Engenharia Química e 

 Tecnologias da Informação e Comunicação.

Grupo 1 (Engenharias)



 Licenciatura/Bacharelado em Letras:

Português 

Espanhol 

Francês

 Inglês

 Italiano

Alemão

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:

CLASSIFICAÇÃO

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

NV = (Pontuação Total x 100) / 105

NE – Nota do ENEM 2009, 2010 ou 2011

OBS: 1 - O uso do ENEM é opcional

2 - Para os candidatos que nao usarem o ENEM,

Nota Final = NV



Observações
 Para usar a nota do  ENEM/2009, 2010 ou 2011, 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, independentemente da participação 
ou não dos candidatos no PAA.

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

 ATENÇÃO – Os candidatos que ficarem na lista de espera provisória, 
deverão confirmar o INTERESSE em permanecer na lista de espera 
DEFINITIVA.



Para os cursos com opção 1-a:

CLASSIFICAÇÃO

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”;

a) 50%  das  vagas  anuais serão preenchidas,

respeitando-se a opção 1 dos candidatos;

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”.



DESEMPATE

b) pontuação total obtida no vestibular

c) maior pontuação obtida nas questões de pro-
posição múltiplas e/ou  abertas de: Língua
Portuguesa e Literatura Brasileira, Redação,
Matemática, História, Geografia, Biologia,
Física, Química e Segunda Língua, nesta
ordem; (não inclui as questões discursivas).

d) candidato mais idoso. 

a) candidatos da Opção 1;



OUTRAS 

INFORMAÇÕES



Relação dos cursos mais concorridos 

nos últimos vestibulares da UFSC

 2011 c/v 2010 2009 2008 2007 

1 MEDICINA 66.31 MEDICINA MEDICINA MEDICINA MEDICINA 

2 ARQUITETURA 17.10 ARQUITETURA ARQUITETURA OCEANOGRAFIA DIREITO DIURNO 

3 DIREITO DIURNO 14.59 ENGª. QUÍMICA DIREITO DIURNO DIREITO NOTURNO JORNALISMO 

4 ENGª. CIVIL 14.36 DIREITO DIURNO JORNALISMO DIREITO DIURNO ARQUITETURA 

5 DIREITO NOTURNO 13.12 DIREITO NOTURNO ENGª. CIVIL ARQUITETURA BIOLOGIA 

 



Participação no PAA
(Inscritos / Classificados)

Escola Pública – 7823 / 1157

Negros – 896 / 340

Indígenas – 3 / 2

Não optantes – 24945 / 4259

* Não contabilizados os candidatos por experiência (1209)



 Santa Catarina  - 21.631 candidatos - 64.25%

 Outros Estados - 1.944 candidatos - 5.77%

 Rio G. do Sul     - 2.640 candidatos - 7.84%

 São Paulo - 3.513 candidatos - 10.43%

 Paraná               - 3.939 candidatos - 11.70%

33.667* inscritos no Vestibular UFSC/2011  

Estado de Origem dos Candidatos

* Não contabilizados os candidatos por experiência (1209)



Local       Inscritos   Classificados
 FLORIANÓPOLIS   20455 60.76 3912 67.94

 BLUMENAU              1059 3.15 154 2.67

 CAMBORIÚ               1247 3.70 133 2.31

 CHAPECÓ                1970 5.85 203 3.53

 CRICIÚMA                  999 2.97 164 2.85

 ITAJAÍ                         710 2.11 89 1.55

 JOAÇABA                   650 1.93 90 1.56

 JOINVILLE                3199 9.50 465 8.08

 LAGES                        793 2.36 104 1.81

 TUBARÃO                   797 2.37 117 2.03

 ARARANGUÁ           1041 3.09 162 2.81

 CURITIBANOS          3 49 1.04 111 1.93

 CANOINHAS              398 1.18 54 0.94




