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GABRIELLE BITTELBRUN

Daqui a cinco dias 
acontece um dos 
vestibulares mais 
esperados do ano. As 
provas da Universidade 
do Estado de Santa 
Catarina (Udesc) serão 
neste domingo, dia 11 
de novembro. Além de 
saber dar as respostas 
no exame, você também 
precisa esclarecer todas 
as dúvidas sobre essa 
prova. Por isso, confira 
as recomendações 
da coordenadora de 
vestibulares e concursos 
da Udesc, Rosângela 
de Souza Machado. 
Para não perder as 
informações de vista, 
vale pregá-las na 
escrivaninha ou até no 
espelho do banheiro. 

gabrielle.bittelbrun@diario.com.br

Tudo sobre o vestibular

da Udesc
Como é a estrutura da prova?

Esse vestibular envolve 120 questões de múl-

tipla escolha, com cinco proposições cada uma, 

e a Redação, cobrando o gênero dissertativo. A 

prova de habilidade específica, requerida para 

os cursos de Música, Teatro e Artes Visuais, con-

centra questões objetivas e prova prática. 

O que pode e o que não pode no dia 
da prova?

Você deve chegar com, no mínimo, 30 minutos de 
antecedência no local da prova. Não se esqueça de 
levar o documento de identidade informado na inscri-
ção. É bom levar também o comprovante da própria 
inscrição, para ajudar na sua identifi cação. Você po-
derá usar apenas caneta esferográfi ca azul ou preta 
fabricada em material transparente no preenchimento 
do gabarito. Borracha sem capa, lápis e lapiseira fei-
ta em material transparente são permitidos, para se 
fazer os rascunhos. Nada de usar acessórios como 
óculos escuros ou bonés e nem de levar celular ou 
outros equipamentos eletrônicos.

Como funciona o sistema de cotas 
para a Udesc?

Na instituição estadual, 20% das vagas serão re-
servadas para alunos que cursaram integralmente o 
ensino fundamental e médio em escolas públicas e 
10% para candidatos negros. Caso haja vagas rema-
nescentes, elas serão transferidas para candidatos 
da classifi cação geral. 

Quando acontecem as provas?

Os exames acontecem dia 11, em oito cidades. 
Serão duas etapas, das 9h às 13h e das 15h às 
19h30min. Atenção! Os portões fecham 10 minutos 
antes de começar a prova, ou seja, às 8h50min e às 
14h50min. Cursos de Música, Teatro e Artes Visuais 
exigem prova de habilidade específi ca, que acon-
tece no dia 3 de dezembro, em Florianópolis. A di-
vulgação dos classifi cados para essa última etapa 
será divulgada no dia 26 de novembro. 

O que pode eliminar o candidato?

Cuidado porque o descumprimento às reco-

mendações do edital podem causar a sua des-

classifi cação. A redação, por exemplo, deve ter 

entre 20 e 30 linhas, e ser, impreterivelmente, 

no gênero dissertativo. Prosa e verso desclassi-

fi cam o candidato.  

Como é corrigida a prova?

Os gabaritos são corrigidos por máquina de lei-
tura ótica. As redações passam por duas bancas 
de professores, envolvendo de 40 a 50 docentes. 
As pontuações variam de zero a 30 pontos. Caso 
haja uma diferença de mais de 6 pontos em rela-
ção às correções, a redação passa por uma tercei-
ra banca. O candidato que não concordar com a 
avaliação recebida tem direito a entrar com recurso 
até 48h após a divulgação 
dos resultados. 

Quantos foram os candidatos ao 
vestibular da Udesc deste ano?

O processo seletivo deste ano bateu recorde 
de inscritos. Ao todo, são cerca de 14,5 mil can-
didatos. Serão oferecidas 1.650 vagas em 48 cur-
sos (todos gratuitos).

O que mais preciso saber?

Tenha calma para ler atentamente as instruções 
da prova. Respeite o que tiver no edital e, antes da 
prova, confi ra o local de inscrição no site da Udesc. 

Fora isso, boa sorte e boa prova!

Mudou alguma coisa do vestibular 

do ano passado para este?

Houve uma alteração na ordem das provas. 

Português, por exemplo, passou para o período 

da manhã, por uma melhor distribuição da carga 

de leituras. O tempo para a prova da manhã tam-

bém foi estendido em meia hora.  

Quando sai o resultado? Quando 
será a matrícula?

A primeira chamada acontece até o dia 7 de 
dezembro, às 16h, e será divulgada na Reitoria da 
Udesc, em Florianópolis, e no site. A data da matrí-
cula deve ser divulgada até o fi nal do ano. 
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