
ALTERAÇÕES NO VESTIBULAR DA UFV 
(A PARTIR DO PROCESSO SELETIVO 2008) 

1. As provas serão realizadas em 2 (dois) dias com 4 (quatro) horas de duração e, 
possivelmente, em outra data (não mais entre o Natal e o Ano Novo) de acordo com a 
seguinte estrutura: 

1.1. Primeiro dia (Primeira Fase): 

1.1.1. Prova de conhecimentos gerais objetiva com 80 (oitenta) questões no total, 
com 4 (quatro) opções cada uma delas, com a seguinte distribuição entre os 
conteúdos: 

1.1.1.1. 10 (dez) questões de matemática; 

1.1.1.2. 10 (dez) questões de física; 

1.1.1.3. 10 (dez) questões de biologia; 

1.1.1.4. 10 (dez) questões de química; 

1.1.1.5. 10 (dez) questões de história; 

1.1.1.6. 10 (dez) questões de geografia; 

1.1.1.7. 10 (dez) questões de língua portuguesa e literatura; 

1.1.1.8. 10 (dez) questões de língua estrangeira. 

1.1.2. Cada conteúdo terá um peso (Pc) com valor entre 3 (três) e 1 (um), em 
função do curso, devendo a soma dos pesos ser igual a 16 (dezesseis) para 
todos os cursos. Estes pesos serão propostos pela Comissão Coordenadora 
do Curso e submetidos à Câmara de Ensino do Centro de Ciências para 
apreciação. 

1.2. Segundo dia (Segunda Fase): 

1.2.1. Língua portuguesa: 

1.2.1.1. Uma prova com 8 (oito) questões objetivas com 4 (quatro) opções 
cada com valor 1 pontos cada (total de 8 pontos); 

1.2.1.2. Uma prova de produção de textos (não necessariamente redação 
convencional) com nota máxima de 30 pontos. 

1.2.1.3. Total de pontos de língua portuguesa: 38 pontos. 

1.2.2. Prova de Conhecimentos específicos (objetivas e discursivas) de dois 
conteúdos propostos pela Comissão Coordenadora do Curso e submetidos 
à Câmara de Ensino do Centro de Ciências para apreciação. 

1.2.2.1. 8 (oito) questões objetivas, com 4 (quatro) opções cada, e com valor 
2 (dois) pontos cada, totalizando total de 16 (dezesseis) pontos por 
conteúdo específico; 

1.2.2.2. 4 (quatro) questões discursivas com nota máxima 10 (dez) pontos 
cada uma totalizando 40 (quarenta) pontos por conteúdo específico. 



1.3. Cômputo das Notas dos Candidatos: 

1.3.1. Primeira Fase (Primeiro dia) – Fase Eliminatória: 
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o NQCC é o número de questões corretas no conteúdo; 
o Pc é o peso do conteúdo; 

1.3.1.1. Para candidatos com ENEM a nota desta etapa será também 
computada como: 
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prevalecendo a maior nota (NFE ou NFEE). 

1.3.2. Segunda Fase (Segundo Dia) – Fase Classificatória: 
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o TPQO é o total de pontos nas questões objetivas da segunda etapa 
(máximo 40 pontos); 

o TPQD é o total de pontos nas questões discursivas (máximo 80 pontos); 
o TPPT é o total de pontos na produção de texto (máximo 30 pontos). 

1.3.3. Nota final (NF) do Candidato: 
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dependendo da nota válida na primeira fase (NFE ou NFEE); 

1.3.3.1. Para efeito de classificação final a nota final (NF) será computada 
com 4 casas decimais; 

1.3.3.2. Critérios de desempate e de eliminação serão publicados junto com 
o edital do Processo Seletivo 2008. 

2. Detalhamento maior (incluindo critérios de eliminação) serão publicados 
posteriormente junto com os editais. 

3. As alterações no Programa de Avaliação Seriada (PASES), visando adequá-lo às 
alterações do Vestibular, serão publicadas imediatamente após terem sido aprovadas 
pelos Colegiados Superiores da UFV. 


