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 Quais os cursos oferecidos pela UFES? 

A UFES oferece cursos de graduação em diversas áreas do conhecimento, ministrados em turnos diurno, 

noturno e integral. Mais informações no Manual do Candidato, disponível em www.ccv.ufes.br  

 

 Quantos Processos Seletivos são realizados por ano? 

Atualmente a UFES realiza três Processos Seletivos por ano 

1. Processo Seletivo (PS/UFES) - oferece vagas em todos os cursos ministrados nos campi de Vitória, 

Alegre e São Mateus; 

2. Processo Seletivo de Vagas Surgidas (PSVS/UFES) – oferece vagas surgidas nos cursos com oferta 

regular. É destinado para alunos que desejam solicitar transferência facultativa, reopção, remoção ou 

novo curso superior;  

3. Processo Seletivo Simplificado (PSS/UFES) – oferece vagas para alguns cursos da UFES. O 

PSS/UFES é também chamado de Vestibular de Inverno ou Vestibular do meio do ano. 

 

 Como é o Processo Seletivo? 

O PS/UFES é realizado em duas etapas. A 1ª etapa consiste na pontuação do candidato na prova objetiva 

do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), sob a responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). As datas e programas referentes às provas da primeira 

etapa serão divulgados pelo INEP. Na 2ª etapa, o candidato realiza uma prova de redação e duas provas 

discursivas específicas para o curso escolhido; exceto o curso de Matemática (Vitória) que utiliza o 

Processo Seletivo Estendido. 

 

 O que é Processo Seletivo Estendido? 

O Processo Seletivo Estendido é destinado apenas ao Curso de Matemática ministrado no campus de 

Goiabeiras. O candidato classificado na 1ª etapa fará a prova de redação da segunda etapa. Se for 

classificado, ele participa de aulas e avaliações em duas disciplinas básicas do curso por um semestre, e, 

após este prazo, se for aprovado, ele será matriculado. “O Processo Seletivo Estendido, além de selecionar 

candidatos ao curso de Matemática, ele tem como objetivo fazer uma ponte entre a matemática estudada no 

Ensino Médio e a matemática do Ensino Superior. Portanto, esse processo pretende dar aos candidatos 

uma melhor compreensão da matemática básica, que proporcionará melhores rendimentos nas disciplinas 

de Cálculo e Álgebra do Ensino Superior. Mesmo os candidatos que não obtiverem sucesso nas avaliações 

das disciplinas Matemática Elementar I e Matemática Elementar II, terão um ganho no Processo Seletivo 

Estendido, pois os conteúdos estudados nessas disciplinas têm um caráter de cobrir e aprofundar os 

principais tópicos da matemática do Ensino Médio, contribuindo para melhorar o desempenho em futuros 

vestibulares, concursos, entre outros.   

 

 Como é o Processo Seletivo de Vagas Surgidas? 

O PSVS/UFES consiste em prova(s) objetiva(s) específica(s) para cada curso ou grupo de cursos e análise 

de documentação. Informações disponíveis no endereço eletrônico www.psvs.ufes.br 

 

http://www.psvs.ufes.br/
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 Como é o Processo Seletivo Simplificado? 

O PSS/UFES utiliza apenas a pontuação do candidato no ENEM do ano anterior, ou seja, o candidato 

realiza a inscrição no PSS/UFES e aguarda a divulgação do resultado. Geralmente o PSS/UFES é oferecido 

no meio do ano letivo. 

 

 Qual a taxa de inscrição do PS/UFES? 

A taxa de inscrição para o PS/UFES 2012 é de R$ 55,00.  

 

 A UFES isenta candidatos da taxa de inscrição? 

Sim. Podem requerem o benefício, candidatos oriundos de família de baixa renda que estiverem inscritos no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico). Lembrando que, a concessão do 

benefício não significa inscrição no PS/UFES. Para maiores informações no endereço eletrônico 

www.ufes.br/sis  

 O que é Sistema de Reserva de Vagas (cotas)? 

O Sistema de Reserva de Vagas contempla os estudantes que tenham cursado pelo menos quatro anos 

das séries do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio em escola pública, e que tenham renda familiar 

inferior a sete salários míninos. Maiores informações no endereço eletrônico www.ufes.br/sis ou através dos 

telefones (27) 4009 2040 – (27) 4009 2197 – (27) 4009 7888. 

 

 Como participar do PS/UFES como optante pelo Sistema de Reserva de Vagas? 

Os interessados deverão acessar o endereço eletrônico www.ufes.br/sis e seguir os procedimentos, 

conforme estabelecidos em Edital, divulgado pela Secretaria de Inclusão Social da UFES.  

 

 Todas as inscrições para o Vestibular serão realizadas através da internet ou tenho a possibilidade 

de optar pela inscrição manual? 

Todas as inscrições serão feitas através desta página, a partir de 27/09/2011.  

 

 Posso escolher o meu local de provas do PS/UFES? 

Sim. As provas do PS/UFES são realizadas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica, Guarapari, São Mateus, 

Colatina e Alegre. No ato da inscrição, o candidato deve informar o local de provas de melhor acesso. 

 

 A UFES oferece alojamento para os candidatos no dia da prova? 

Não.  

 

 Posso me matricular numa outra IES pública antes de sair o resultado da UFES? Isso não me 

eliminará do PS/UFES? 

O candidato pode se matricular e ficar matriculado até a data da confirmação de matrícula da UFES. Os 

convocados para matrícula na UFES que já estiverem matriculados em outro curso de graduação de 

instituição pública de ensino superior brasileira (federal, estadual ou municipal), deverão optar e confirmar 

sua matrícula em apenas uma instituição. Caso contrário, terão a matrícula na UFES cancelada 

automaticamente. 

http://www.ufes.br/sis
http://www.ufes.br/sis
http://www.ufes.br/sis
http://www.convest.unicamp.br/vest2006/inscricao.html
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 Como faço para obter minhas notas no PS/UFES? 

Através desta página consulte “Desempenho Individual”.  

 

 A UFES aceita transferência de alunos de outras Instituições de Ensino Superior? 

A transferência é feita através do PSVS para preenchimento de vagas surgidas. Informações disponíveis em 

www.psvs.ufes.br 

 O PS/UFES tem provas e locais adaptados para portadores de necessidades especiais?  

Sim. No ato da inscrição o candidato que necessitar de atendimento diferenciado para realização das 

provas deverá preencher o campo Necessidade Especiais no Requerimento de Inscrição e encaminhar 

a Comissão Coordenadora do Vestibular (Endereço: Av. Fernando Ferrari, nº. 514 – Goiabeiras - CEP 

29075-910 – Vitória) um pedido formal contendo laudo médico e as informações necessárias para receber o 

atendimento requerido, até o dia  28 de outubro de 2011, a fim de viabilizar as condições necessárias a 

realização das provas, dentro das possibilidades da UFES. 

 

 Há algum tipo de reserva de vagas para portadores de necessidades especiais? 

Não.  

 

 Quais são os documentos de identificação aceitos para efetuar inscrição no PS/UFES? 

Serão aceitos os seguintes documentos: Cédula de identidade, emitida pela Secretaria de Segurança 

Pública ou Polícia Militar dos Estados, ou pelas Forças Armadas da União; Cédula de identidade para 

estrangeiros, emitida por autoridade brasileira; Cédula de registro de classe/categoria que, por lei federal, 

tenham validade como documento de identidade; Passaporte brasileiro; Carteira nacional de habilitação, 

com foto; Carteira nacional de trabalho e previdência social, modelo informatizado.  

 

 O que é relação candidato x vaga? 

É o índice dado pela divisão do número de vagas de um curso pelo número de candidatos inscritos no 

curso.  

 

 Quando a CCV divulga a relação candidato x vaga? 

A CCV divulga a relação candidato x vaga somente após o processamento das inscrições. 

 

 Por que são divulgadas duas relações candidato x vaga? 

Porque uma é referente às vagas destinadas aos candidatos optantes pelo sistema de reserva de vagas e 

a outra é referente aos não optantes pelo sistema de reserva de vagas. 

 

 O que são vagas para optantes? 

São as vagas reservadas ao Sistema de Inclusão Social da UFES. Essas vagas são destinadas aos 

candidatos que optarem pelo Sistema de Reserva de Vagas.  Para maiores informações acesse este 

endereço eletrônico www.ufes.br/sis 

 

http://www.psvs.ufes.br/
http://www.ufes.br/sis
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 Após a inscrição, posso trocar o curso escolhido? 

A inscrição será efetivada somente após o respectivo pagamento, ou seja, se o pagamento da taxa de 

inscrição não foi efetivado, o candidato poderá efetuar uma nova inscrição, pois, somente será considerada 

a última enviada e paga.  

 Para o PS/UFES 2012 tenho que me inscrever no ENEM 2011? 

Somente poderão inscrever-se no PS/UFES 2012 os candidatos efetivamente inscritos no Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM) no ano de 2011. 

 

 Quais as datas das provas da 2ª etapa do PS/UFES 2012? 

De 18 a 20/12/2011.  

 

 Onde posso obter informações sobre a matrícula na UFES? 

Na Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) - Divisão de Matrícula e Controle Acadêmico, através dos 

telefones (27)4009 2418 - (27)4009 2428. Maiores informações através do endereço eletrônico 

www.prograd.ufes.br. 

 

 Onde encontro informações sobre os centros de ensino e respectivos cursos oferecidos? 

No Manual do Candidato disponível em www.ccv.ufes.br 

 

 

http://www.prograd.ufes.br/
http://www.ccv.ufes.br/

