
 

VESTIBULAR UFSC 2019 

 

1. HORÁRIO DOS AULÕES UFSC / 2019  

 
07/12 – sexta-feira 

HORÁRIO PROFESSOR DISCIPLINA 

07h30 – 08h30 SIMAS BIOLOGIA 

08h30 – 09h30 ADALBERTO FÍSICA 

09h30 – 09h50 Intervalo 

09h50 – 10h50 FILIPE GEOGRAFIA 

10h50 – 11h50 JANIS QUÍMICA 
 

13h30 – 14h20 JULIAN/CASSIANE INGLÊS/ESPANHOL 

14h20 – 15h10 FERNANDO FÍSICA 

15h10 – 15h30 Intervalo 

15h30 – 16h20 CÁTIA GRAMÁTICA 

16h20 – 17h10 KAMARÃO MATEMÁTICA 

17h10 – 18h IRIS PSICÓLOGA 

 
08/12 – sábado 

  

HORÁRIO PROFESSOR DISCIPLINA 

08h20 – 09h10 HORST MATEMÁTICA 

09h10 – 10h EDUARDO BIOLOGIA 

10h – 10h20 Intervalo 

10h20 – 11h10 JAQUELINE LITERATURA 

11h10 – 11h50 IRIS PSICÓLOGA 

   

09/12 – domingo   

HORÁRIO PROFESSOR DISCIPLINA 

09h30 – 10h20 ALEXANDRE HISTÓRIA 

10h20 – 10h40 Intervalo 

10h40 – 11h30 DEISE QUÍMICA 

11h30 – 12h IRIS PSICÓLOGA 

 
10/12 – segunda-feira 

  

HORÁRIO PROFESSOR DISCIPLINA 

09h30 – 10h30 THAÍS REDAÇÃO 

10h30 – 10h50 Intervalo 

10h50 – 11h50 ALEXANDRE/FILIPE/CÁTIA 
SIMAS/ADALBERTO/JAQUELINE 

KAMARÃO/HORST/DEISE 
JANIS/FERNANDO/EDUARDO 

ATENDIMENTO PARA 
QUESTÕES DISCURSIVAS 

 
 
 
 
 
 
 



2. PROVAS DO VESTIBULAR UFSC/2019 

 
Dia 08/12/2018 (sábado) – Prova 1   

- Primeira Língua: Língua Portuguesa e Literatura Brasileira ou LIBRAS (12 questões de proposições múltiplas); 

- Segunda Língua: Alemão, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, LIBRAS ou Língua Portuguesa (8 questões de 
proposições múltiplas); 

- Matemática (10 questões de proposições múltiplas e/ou abertas); 
-  Biologia (10 questões de proposições múltiplas e/ou abertas). 

 

Dia 09/12/2018 (domingo) – Prova 2 
Ciências Humanas e Sociais: 20 questões de proposições múltiplas, assim distribuídas: 7 questões de História, 

7 questões de Geografia, 2 questões de Filosofia, 2 questões de Sociologia e 2 questões interdisciplinares 
envolvendo pelo menos 2 dessas disciplinas;  

Física: dez questões de proposições múltiplas e/ou abertas;  
Química: dez questões de proposições múltiplas e/ou abertas. 

 

Dia 10/12/2018 (segunda-feira) – Prova 3 
- Redação; 

- 4 questões discursivas. 
 

IMPORTANTE: 

1) O candidato somente terá acesso ao local de realização das provas mediante apresentação dos seguintes documentos:  

               a) original do Documento de Identidade legalmente válido informado no Requerimento de Inscrição;  

b) Confirmação de Inscrição Definitiva. 

2) O portão de acesso ao local de realização das provas será aberto às 13h e fechado às 13h45min. 

3) As provas terão início, impreterivelmente, às 14h e terão duração de 4 (quatro) horas. 

4) Para transcrever as respostas para o cartão-resposta e para as folhas oficiais de redação e de resposta das questões 

discursivas, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, fabricada em material transparente, de tinta preta 

(preferencialmente) ou azul. 

5) Na resolução das provas (rascunho), o candidato poderá usar lápis, borracha (sem capa) e lapiseira (fabricada em material 

transparente). 

6) A redação e as respostas das questões discursivas deverão ser transcritas, respectivamente, para a folha oficial de redação e 

para as folhas oficiais de resposta das questões discursivas, dentro do tempo de duração da prova. As folhas oficiais serão os 

únicos documentos válidos para efeito de correção dessas questões. 

7) O candidato só poderá se retirar definitivamente do grupo de realização das provas a partir das 16h30min. 

8) Não poderão permanecer no grupo de realização das provas menos de 3 (três) candidatos. Os três últimos candidatos 

deverão assinar a ata, na qual constará o horário da saída deles. 

9) Durante a realização das provas, não poderá ocorrer: comunicação entre candidatos, consulta a material didático-

pedagógico, porte/uso de telefone celular, relógio (qualquer tipo), controle remoto, armas, boné, óculos escuros, calculadora, 

tablete, pen drive, MP-player, iPod, iPad ou qualquer tipo de aparelho eletrônico. A COPERVE/UFSC recomenda que o 

candidato evite levar para o local de prova os objetos descritos ou seus similares. 

10) Caso o candidato compareça ao local de prova portando algum dos objetos mencionados no item anterior, eles deverão ser 

acondicionados em sacos plásticos, identificados e deixados na sala, em local visível, antes do início da prova. Objetos 

eletrônicos (qualquer tipo), deverão estar desligados. 

3. COBERTURA VESTIBULAR UFSC 

O colégio Geração estará fazendo a cobertura do Vestibular da UFSC com seus professores e funcionários no 
Colégio Padre Anchieta.  
 

4. CAMISETAS 
 

Nos dias das provas do Vestibular da UFSC todos os alunos deverão usar a camiseta que receberam. 

 

 "Na vida nada acontece por acaso. O que você faz hoje, pode fazer a diferença em sua vida amanhã." 

                                                                      Sucesso no Vestibular e Feliz 2019.             
 

Direção / Coordenação 


