APRESENTAÇÃO
A Comissão Permanente do Vestibular da Universidade Federal de
Santa Catarina – Coperve/UFSC apresenta à comunidade universitária e à
sociedade, com enorme satisfação, o Relatório do Vestibular/UFSC/2018.
O Vestibular/UFSC/2018 objetivou selecionar candidatos para
ocupação de 4.551 vagas (70% das vagas ofertadas pela UFSC para o ano
letivo de 2018) em 101 cursos oferecidos nos 5 campi da UFSC. Este
processo contou com a participação de 31.284 candidatos, dos quais 73%
são catarinenses e 27% oriundos de outros estados brasileiros.
Destacamos nesse processo seletivo os seguintes aspectos:
1 – Reserva de 685 vagas para pessoas com deficiência conforme
previsto pela Lei no 13.409, de 28 de dezembro de 2016. Essas vagas foram
disputadas por 114 candidatos, sendo que 27 foram classificados.
2 – Manutenção do Teste de Habilidades Específicas (THE) para os
candidatos ao curso de Artes Cênicas, consolidando a exitosa experiência
realizada no ano anterior.
3 – Continuidade da oferta das provas em Libras, contribuindo para
inclusão de candidatos deficientes auditivos.
4 – Utilização de pesos e pontos de corte (nota mínima para
aprovação) diferenciados por disciplinas e cursos, com o objetivo de
valorizar o conhecimento dos candidatos nas disciplinas com maior
afinidade em cada curso.
Seguindo a tradição dos anos anteriores, este relatório apresenta
dados estatísticos dos candidatos inscritos, aprovados e classificados,
levando em conta diferentes variáveis, e também as provas comentadas,
oferecendo aos futuros candidatos e aos professores do Ensino Médio a
oportunidade de acompanhar a resolução das questões de cada área.
Esta Comissão espera que a leitura e a análise dos dados aqui
contidos, especialmente as provas comentadas, sirvam de subsídios aos
estudantes que procuram a UFSC para realizar seu curso de Graduação e
também aos professores do Ensino Médio para o seu trabalho no dia a dia.
Espera-se, ainda, que os dados estatísticos aqui contidos auxiliem a
comunidade universitária em geral e os gestores em particular
(especialmente colegiados e coordenadores de curso) na análise e contínuo
aprimoramento do Vestibular da UFSC.

