
antes de fazer o vestibular, leia estas informações com atenção

como se locomover...

...de ônibus
n A passagem custa R$ 2,20

Do Centro para o campus

n Na quarta-feira, haverá ônibus saindo a partir das 
12h, da Rua Vale Machado. Na quinta e na sexta-feira, 
coletivos e seletivos sairão, a partir das 6h da Av. Rio 
Branco, em frente ao Bradesco. Na sexta-feira à tarde, 
a linha ganhará reforço a partir das 14h, saindo da Rua 
Vale Machado

n Da Praça dos Bombeiros, na quarta-feira, a partir das 
12h.  Na quinta e na sexta-feira, sairão do local a partir 
das 6h20min. Na sexta-feira à tarde, a linha ganhará 
reforço a partir das 14h

n Na quarta-feira, a linha da Tancredo Neves 
ganhará reforços nos seguintes horários: 12h45min, 
12h55min e 13h. Nas manhãs de quinta e sexta feira, 
além dos horários regulares, a linha ganhará ônibus 
extras às 6h40min e 6h55min. Na tarde de sexta-feira, a 
linha ganha reforço às 14h40min, 14h50min e 14h55min

n Segundo o Consórcio SIM, a frequência da saída dos 
ônibus dependerá da lotação. Os coletivos partirão assim 
que estiveram cheios

...de seletivo 
n A passagem custa R$ 2,75
n Os seletivos saem da Avenida Rio Branco, em frente 
ao Bradesco, a partir das 6h, amanhã e quinta-feira 
n Os seletivos saem, em média, a cada 10 minutos

... de táxi 
n Uma corrida do Centro ao campus custa, em média, 
R$ 35 
n Radiotáxi Coopaver – (55) 3302-4500 
n Radiotáxi Universitária – (55) 3222-3606 

evite correria na estrada 

Tráfego de carros, ônibus e
seletivos até o campus da UFSM 

n A BR-287 (Faixa Nova) terá mão única, em direção ao 
campus, duas horas antes do início de cada prova. O 
trânsito volta ao normal 15 minutos depois do início de 
cada exame

n A sinaleira da Faixa Velha (Avenida Prefeito Evandro 
Behr), no cruzamento com a Avenida Osvaldo Cruz, será 
programada para dar preferência aos motoristas que vão 
para o campus 

n A Polícia Rodoviária Federal – responsável pelas BRs 
158 e 287 – e o Batalhão Rodoviário da Brigada Militar 
– que controla a ERS-509 (Faixa Velha) estarão com 
policiamento e radares fotográficos nas vias para fazer a 
fiscalização de infrações, como excesso de velocidade 

n A volta para o Centro de quem for deixar vestibulandos 
no campus deve ser feita pela Faixa Velha (Avenida 
Prefeito Evandro Behr)

Na área central 

n A Gerência Municipal de Trânsito estará nas ruas com 
seis agentes e uma viatura durante o vestibular

n Haverá agentes fazendo o controle de trânsito em fren-
te às escolas Cilon Rosa, Fátima, Maria Rocha e Santa 
Maria na quarta-feira das 12h às 14h. Na quinta-feira e 
na sexta-feira, o horário vai das 6h30min às 8h. Na sexta-
feira, à tarde, das das 14h às 16h 

n Dois agentes farão o controle de trânsito no semáforo 
da rodoviária, que dá acesso à Faixa Nova

vocÊ está sabendo?
O que levar para a prova
n Documento de identificação válido 
(não serão aceitos CPF, certidão de 
nascimento ou carteiras estudantis, de 
clubes, associações, bibliotecas etc.)
n Caneta esferográfica azul ou preta 

O que não levar 
n Objetos eletrônicos, como celulares, 
calculadoras, relógios com calculadoras, 
livros, dicionários, apostilas e carteiras 
que não estiverem no bolso do dono 
deverão ser entregues ao 
fiscal

Onde estacionar no campus?
n Há diversas áreas grandes para 
estacionamento no campus, como 
atrás do Hospital Universitário e 
perto do Centro de Educação Física 
e Desporto, além de outros pontos. 
Em frente aos prédios onde serão 
realizadas as provas, só é permitido 
o estacionamento de fiscais e de 
pessoal autorizado

Se o aluno chegar atrasado, pode 
fazer prova em qualquer prédio?
n Não. O candidato só poderá fazer 
prova no local indicado na listagem 
definitiva dos inscritos

Se o vestibulando perdeu os docu-
mentos de identidade pode fazer a 
prova?
n Sim. Basta ir à Delegacia de Polícia 
de Pronto Atendimento (DPPA) e 
registrar um Boletim de Ocorrência. 
Com ele, dá para fazer a prova

Postos de informação
Da prefeitura
n Em frente à biblioteca da UFSM, no campus
n Centro de Atendimento ao Turista da Estação Rodoviária
n Calçadão Salvador Isaia – Em frente ao Santa Maria 
Shopping
* Funcionam das 10h às 22h

Da Coperves
n Em frente ao prédio 13, do Centro de Ciências Naturais e 
Exatas (CCNE), no campus da UFSM 
n Horário de atendimento: hoje, das 13h30min às 18h30min, 
amanhã das 8h às 19h, quinta-feira das 6h30min às 15h, e 
sexta-feira, das  6h30min às 18h30min
n Informações: (55) 3220 8970 ou (55) 3220 8975.

fiQue informado 
n O site do Diário (www.diariosm.com.br) terá informações 
em tempo real, direto do campus, a qualquer momento 
n A edição impressa do Diário trará a cobertura completa do 
evento e o gabarito das provas 
n A rádio Atlântida FM, (94,3) começa a cobertura do 
vestibular hoje, às 20h, com a transmissão da revisão das 
matérias das provas de quarta-feira, ao vivo, do Royal Plaza 
Shopping, com a participação dos professores do Mas-
ter/Riachuelo. O programa noturno também acontecerá na 
quarta e quinta-feira
n A rádio começa sua cobertura duas horas antes de cada prova
n Haverá programação no estúdio, além de unidades móveis 
no Centro e no campus, unidade aérea com dicas de trânsito 

e posto avançado no campus, repassando informações 
sobre o movimento de estudantes, a temperatura e o 

trânsito, além das últimas dicas dos professores do 
Master/ Riachuelo, ao vivo 

n À tarde, haverá divulgação do gabarito e, 
às 20h, revisão das matérias das provas 

do dia seguinte, ao vivo do Royal Plaza 
Shopping

n A rádio Itapema FM (105,7) terá 
programação especial começan-

do sempre duas horas antes 
das provas 
n À noite, a partir das 20h, 

professores do Master/Riachuelo darão 
dicas sobre as provas do dia seguinte. O primeiro 

programa será hoje
n À tarde, a Itapema anunciará o gabarito dos exames
n Nas provas matutinas, haverá entradas ao vivo do campus, 
com professores dando dicas e comentando provas
n A RBS TV estará no campus durante o vestibular, trazendo 
informações e comentários de professores ao vivo, do cam-
pus, em seus telejornais

as Provas 
Confira o calendário de provas do Vestibular 2011, 
que começa amanhã

Quarta-feira, das 14h às 18h20min 
n Prova 1 – Biologia (5 questões), física (5 questões), língua 
estrangeira (8 questões), língua portuguesa (5 questões), 
literatura brasileira (5 questões), matemática (5 questões) e 
química (5 questões)

Quinta-feira, das 8h às 12h20min 
n Prova 2 – Biologia (5 questões), física (5 questões), geografia 
(8 questões), história (7 questões), língua estrangeira (7 
questões), língua portuguesa (5 questões), literatura brasileira (5 
questões), matemática (5 questões) e química (5 questões)

Sexta-feira, das 8h às 12h20min 
n Prova 3 – Biologia (5 questões), filosofia (8 questões), física 
(5 questões), geografia (7 questões), história (8 questões), 
língua portuguesa (5 questões), literatura brasileira (5 ques-
tões), matemática (5 questões) e química (5 questões)

Sexta-feira, das 16h às 18h 
n Redação
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locais de Prova no centro
n CCSH – Antiga reitoria (Rua Floriano Peixoto, 1.184, Centro)

n CCSH – Antigo Hospital Universitário (Rua Floriano Peixoto, 
1.750, Centro)

n Colégio Estadual Manoel Ribas (Praça Eduardo Trevisan, 85, 
Centro)

n Colégio Franciscano Sant’anna (Rua dos Andradas, 1.658, 
Centro)

n Colégio Marista Santa Maria (Rua Floriano Peixoto, 1.217, Centro)

n Colégio Nossa Senhora de Fátima (Avenida Presidente Vargas, 
1.449, Centro)

n Escola Estadual João Belém (Rua Jose do Patrocínio, 30, Centro)

n Escola Estadual Cilon Rosa (Rua Appel, 805, Centro)

n Escola Estadual Maria Rocha (Rua Conde de Porto Alegre, 795, 
Centro)

n Faculdade Integrada de Santa Maria (Fisma), Rua Jose do 
Patrocínio, 26

n Instituto Estadual de Educação Olavo Bilac (Rua Conde de Porto 
Alegre, 655, Centro)

locais de Prova
no camPus

Confira os números no mapa acima

05 Colégio Técnico Industrial

07 Centro de Tecnologia

13 Centro de Ciências Naturais e Exatas

16 Centro de Educação, Biologia e Letras

17 Geociências

18 Química

19 Morfologia

20 Patologia, Microbiologia e Com. Social

21 Fisiologia, Com. Social e Soc. Política

26 Centro de Ciências da Saúde

44 Centro de Ciências Rurais 2

51 Centro de Educação Física e Desportos

70 Colégio Politécnico da UFSM

74 CCSH – Campus


