APRESENTAÇÃO
Com satisfação, a Comissão Permanente do Vestibular da Universidade Federal de
Santa Catarina – COPERVE/UFSC – disponibiliza o Relatório Técnico do Concurso Vestibular
UFSC/2015 à comunidade. Este documento reúne dados estatísticos, com base em diferentes
variáveis, referentes aos candidatos inscritos, aprovados e classificados e contempla uma
análise qualitativa de cada uma das provas aplicadas.
A realização do Concurso Vestibular UFSC/2015 fundamentou-se nas Resoluções
Normativas no 41/CUn/2014 e no 22/CGRAD/2014 e teve como principal inovação a
informatização do processo de avaliação das redações e das respostas das questões
discursivas. A implantação dessa avaliação informatizada incluiu a capacitação dos avaliadores,
aperfeiçoou o trabalho e permitiu abreviar significativamente o tempo requerido para
divulgação dos resultados do concurso vestibular à comunidade, mantendo-se a concessão de
vistas e de recursos quanto à redação e às respostas das questões discursivas.
Com relação aos concursos vestibulares de anos anteriores, podem ser destacados
ainda os seguintes aspectos:
•

•
•
•
•

Continuidade da implantação progressiva da Política de Ações Afirmativas da
UFSC (PAA), atendendo à Lei no 12.711, de 29/08/2012 (Lei das Cotas) e ao seu
decreto regulamentador (no 7.824, de 11/10/2012); o percentual de vagas
destinadas a candidatos oriundos de escola pública foi elevado de 25% para
37,5%. Além disso, foi mantido o percentual de 10% das vagas de cada curso
para candidatos negros e foi aumentado para 16 o quantitativo de vagas
suplementares para candidatos indígenas;
Manutenção da disponibilização das provas em LIBRAS em todos os campi
(Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Joinville e Florianópolis) e em Chapecó;
Manutenção e aperfeiçoamento da concessão de vistas e de recursos à
redação e às respostas das questões discursivas;
Alteração nas exigências para que os candidatos alcançassem a avaliação da
redação e das respostas das questões discursivas.
Introdução do fator de cinco vezes o número de vagas por curso para avaliação
da redação e das questões discursivas.

O conjunto de informações ora disponibilizado neste Relatório se constitui em
importante instrumento de avaliação do Concurso Vestibular UFSC/2015 e de planejamento
dos próximos vestibulares, visando o aprimoramento constante do processo seletivo da UFSC.
Ao divulgar detalhadamente esses dados, além de compartilhá-los com todos os interessados,
a UFSC reafirma seu compromisso de colaborar para o aprimoramento do sistema de ensino
catarinense e brasileiro.
A Comissão.

