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Formas de ingresso

As principais formas de ingresso às universidades brasileiras são através do ENEM (Exame
Nacional do Ensino Médio) e vestibular. Ambos se tratam de provas com editais específicos
para cada ano. Como o ENEM é um exame a nível nacional, é preciso acessar o site oficial para
obter informações. Em relação ao vestibular, é necessário se atualizar pelo site específico de
cada universidade.

ENEM

Acesso à educação superior: Sisu | Prouni | instituições portuguesas.
Acesso a financiamento e apoio estudantil: Fies | Prouni.
Desenvolvimento de estudos e indicadores educacionais.

Linguagens, códigos e suas tecnologias.
Ciências humanas e suas tecnologias.
Ciências da natureza e suas tecnologias.
Matemática e suas tecnologias.
Mais uma redação, de um texto dissertativo-argumentativo desenvolvido a partir de uma
situação-problema.

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) avalia o desempenho do estudante e colabora para:

O exame é dividido em 4 provas objetivas: 

Como se inscrever

Está cursando a última série do ensino médio, em 2020, em escola da rede pública.
Cursou todo o ensino médio em escola da rede pública ou como bolsista integral na rede
privada; além de ter renda, por pessoa, igual ou menor que um salário mínimo e meio.
Está em situação de vulnerabilidade socioeconômica por ser membro de família de baixa
renda que possua Número de Identificação Social (NIS), único e válido; além de ter renda
familiar, por pessoa, de até meio salário mínimo ou renda familiar mensal de até três
salários mínimos.

A inscrição é feita no site do ENEM, e custa R$ 85,00. É possível solicitar a isenção da taxa de
inscrição, clicando aqui. Só não paga a taxa de inscrição quem:

1. Após solicitar a isenção da taxa

Volte para a Página do Participante. Na tela inicial vai te apresentar a robô Nanda. Ela vai
solicitar algumas informações para concluir sua inscrição no exame. A primeira delas será clicar
na imagem do objeto que ela escolheu. No exemplo abaixo, é um cadeado.

https://enem.inep.gov.br/
https://enem.inep.gov.br/
https://enem.inep.gov.br/participante/#!/


2. Preencha com seus dados pessoais

Em seguida, serão solicitados alguns dos seus dados pessoais, como o CPF e a data de
nascimento. Para quem solicitou isenção da taxa, o sistema vai reconhecer o CPF e algumas
etapas são puladas.

3. Escolha a língua estrangeira

Após preencher seus dados pessoais é preciso escolher uma opção de língua estrangeira (inglês
ou espanhol) para a prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. A escolha só pode ser
alterada durante o prazo de inscrições.



4. Preencha sua escolaridade

É importante ter bastante atenção nesta etapa referente à escolaridade, já que os dados não
poderão ser alterados depois que a inscrição for finalizada. Aqui é preciso indicar se você já
terminou o ensino médio, se está cursando e onde: escola pública ou particular, ensino médio
regular ou supletivo ou Encceja.

5. Preencha o questionário socioeconômico

Chegando nessa parte será preciso preencher um questionário socioeconômico com
informações suas e da sua família. Esses dados são usados apenas para desenvolvimento de
estudos do Inep. São 25 perguntas no total e, depois que responder a última, sobre internet na
sua casa, vai aparecer uma mensagem informando que as informações do questionário não
poderão ser alteradas depois que concluir sua inscrição.

6. Contato e senha

É importante informar um número de telefone fixo e celular e um e-mail único, já que o Inep
usará o seu número de celular e e-mail para enviar comunicados. A hora de escolher uma
senha é muito importante e, assim que criá-la, já anote e guarde em local seguro. A senha
cadastrada poderá ter letras maiúsculas e minúsculas. Números também são permitidos



VESTIBULAR

Migrantes na condição de refugiado ou com visto humanitário podem se candidatar a vagas em
cursos de ensino superior no Brasil por meio de processos seletivos simplificados. Em Santa
Catarina apenas a UFFS (Universidade Federal da Fronteira Sul) possibilita esse tipo de ingresso.
O PROHAITI é um programa que visa contribuir com a integração dos imigrantes haitianos à
sociedade local e nacional por meio do acesso aos cursos de graduação da UFFS. Para se
atentar aos editais e datas, clique nesse link. 

FMP
USJ
UDESC
UFSC
IFSC

Nas instituições federais, estaduais, ou municipais, o ingresso é feito a partir da nota do
ENEM (Sisu) ou através do vestibular. Todas as informações sobre início das inscrições, editais e
datas estão nos sites:

Nas universidades privadas, é possível entrar pela nota do ENEM (ProUni) ou avaliação com
critérios definidos por cada instituição. Ingressando através do Prouni consegue-se bolsa de
50% ou 100%. Abaixo os programas para pessoas de baixa renda entrarem em universidades
particulares com bolsa:

Prouni

O Programa Universidade para Todos (ProUni) é uma iniciativa do Governo Federal que concede
bolsas de estudos para estudantes de baixa renda cursarem faculdades particulares. Para
concorrer a uma bolsa PROUNI, o estudante deve ter concluído o ensino médio e ter feito a
última edição do ENEM, obtendo a nota mínima estabelecida pelo MEC. Deve, também, ter
renda familiar de até três salários mínimos por pessoa.
Os processos seletivos ocorrem semestralmente e quem cumprir os critérios de participação
pode se inscrever pela internet, escolhendo até duas opções de curso entre as vagas ofertadas.
Quem for selecionado no ProUni precisa comparecer à faculdade para apresentar todos os
documentos necessários (certificado de conclusão do ensino médio, comprovante de endereço,
etc.) e fazer sua matrícula. Para saber mais sobre o cronograma de inscrição atente-se ao site
do Prouni.

https://www.uffs.edu.br/institucional/pro-reitorias/graduacao/ingresso/prohaiti
http://fmpsc.edu.br/vestibular/
https://usj.edu.br/secretaria-academica/editais/vestibular-usj/
https://www.udesc.br/vestibular
https://coperve.ufsc.br/
http://florianopolis.ifsc.edu.br/index.php?option=com_content&view=article&id=79&Itemid=54
http://siteprouni.mec.gov.br/


Ser estudante economicamente carente;
Estar matriculado nos cursos de graduação, nas modalidades a distância ou presencial, em
uma das Instituições Cadastradas na Secretaria do Estado da Educação (SED);
Estar cursando a primeira graduação e/ou ser estudante portador de diploma de
licenciatura curta, perfil que possui o amparo do Artigo 170 da Constituição do Estado;
Ser estudante beneficiário do Financiamento Estudantil – FIES até o limite de 75%;
Realizar a inscrição no programa no período determinado pelo edital.

Artigo 170

O Uniedu ou Artigo 170, é um programa de bolsas do Estado de Santa Catarina implementado
pela Secretaria de Educação. Essa iniciativa possibilita a inclusão de jovens estudantes no
ensino superior ou em cursos de pós-graduação. O programa tem como base os artigos 170 e
171 da Constituição Estadual e as bolsas podem contemplar de 25% a 100% dos valores das
mensalidades de várias faculdades do estado. Critérios para participar do programa:

Aqui, um passo a passo de como realizar a inscrição.
Editais com os conogramas de cadastramentos, neste link.

Admissão por transferência

Cada universidade ou faculdade tem suas próprias políticas e procedimentos para
transferências e a condição principal costuma ser a existência de vagas. Além da aplicação de
uma prova e/ou a análise do histórico escolar, a instituição que realiza o processo seletivo para
transferência externa pode exigir uma quantidade mínima e máxima de horas-aula cursadas. 

As universidades brasileiras aceitam alunos estrangeiros nesses processos seletivos, desde
que a universidade seja reconhecida por órgão competente em seu país de origem. É
importante verificar o calendário acadêmico da instituição para a qual o candidato quer ser
transferido. Algumas universidades abrem vagas para transferência externa somente uma vez
ao ano, mesmo que o ingresso aconteça no primeiro e no segundo semestres.

Validação de diplomas

Se você já concluiu um curso superior, você pode validar os seus estudos no Brasil. Para isso é
preciso passar por um procedimento burocrático. Para iniciar, você pode solicitar diretamente
em uma universidade pública que ofereça o mesmo curso ou solicitar a mediação de uma
instituição que oferece estes serviços.

Rua Des. Vítor Lima, 222 - Serrinha, Telefone: (48) 3721-7402
 Na UFSC, dirija-se ao DAE – Departamento de Administração Escolar:

Histórico Escolar assinado e carimbado pela instituição de ensino (trazer original e cópia
para autenticação); 
Programas das disciplinas cursadas, com carga horária, assinados e carimbados pela
instituição de ensino; 

Apresentando os seguintes documentos: 

http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/images/graduacao/InstrucoesPreenchimentoCadastroUNIEDU.pdf
http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/index.php/legislacao/editais-legislacao


folha complementar indicando a disciplina a qual requer a validação do curso da UFSC e a
disciplina cursada em outra instituição, com respectivas cargas horárias.

Outras dúvidas podem ser respondidas aqui.

Av. Me. Benvenuta, 2007 - Itacorubi, Florianópolis, Telefone: (48) 3664-8438
Na UDESC, dirija-se a A Secretaria de Ensino de Graduação do CEAD/UDESC:

Seguindo o passo a passo disponível aqui.

Cursinhos públicos

Abaixo alguns cursos pré-vestibular completamente gratuitos, em Florianópolis:

Einstein Floripa: as inscrições são realizadas entre fevereiro e março, pela internet. Os
detalhes são divulgados sempre na página do Einstein Floripa Vestibulares no Facebook.
Todas as pessoas podem se inscrever, mas a preferência é para estudantes que comprovem
não ter condições de pagar a mensalidade de um cursinho particular. O processo seletivo
consiste em uma prova teórica de nivelamento básico, com 40 questões objetivas e uma
redação. Os classificados passam para uma segunda etapa, na qual serão entrevistados pela
coordenação, que avaliará a condição socioeconômica do candidato. Depois dessa etapa, 60
candidatos são aprovados. Mais informações pelo e-mail processoseletivo@projetoeinstein.xyz
ou na página do cursinho no Facebook.

Rua Chico Mendes, nº 18, Bairro Campeche, Telefone: (48) 3879-3583. Email:
prevestibularcomunitario@gmail.com ou janetesuldailha@terra.com.br

Pré-vestibular da UFSC e UDESC: O Pré-vestibular Comunitário Gratuito possui turmas de
extensivo e intensivo no período diurno. Há professores e pedagogos de plantão auxiliando o
estudante na escolha do curso. Simulados e aulões são realizados aos sábados, tudo
gratuitamente. O cursinho disponibiliza 740 vagas e a seleção é feita por meio de análise da
renda familiar do aluno.

Instituto Estadual de Educação – IEE Av. Mauro Ramos, 275, Centro, Telefone: (48) 9849-
6103

Projeto Integrar: São oferecidos dois cursos: extensivo e intensivo. As inscrições do primeiro
são realizadas pela internet em fevereiro e os alunos têm aulas de março a dezembro. Já o
segundo é o intensivo, com inscrições em julho e aulas de agosto a dezembro. Além das aulas
regulares de disciplinas do ensino médio, os alunos contam com aulas temáticas
interdisciplinares e atividades externas, como oficina de leitura e escrita e passeios de
estudos. Depois de ingressar nas universidades, os estudantes continuam com suporte do
Projeto Integrar, por meio da Gestão Estudantil (Gestus), que oferece apoio psicológico e
didático, além de ajudar na obtenção de auxílios financeiros, como passe-livre em
restaurantes universitários e bolsa auxílio-permanência.

https://deps.ufsc.br/perguntas-frequentes/validacao-de-disciplinas/
https://www.udesc.br/cead/seg/validacao
https://www.facebook.com/einsteinfloripa/
https://www.facebook.com/einsteinfloripa/


Municipais

FACULDADE MUNICIPAL DE
PALHOÇA (FMP)
R. João Pereira dos Santos, 305 -
Pte. do Imaruim, Palhoça,
Telefone: (48) 3220-0376

CENTRO UNIVERSITÁRIO
MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ (USJ)
R. Jaír Viêira, 2-68 - Kobrasol, São
José, Telefone: (48) 3259-1945

Estadual

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE
SANTA CATARINA (UDESC)
Avenida Madre Benvenuta, 2007
Campus I - Itacorubi -
Florianópolis, Telefone: (48) 3321-
8017

Federais

UNIVERSIDADE FEDERAL DE
SANTA CATARINA (UFSC)
Campus Universitário, s/n -
Trindade - Florianópolis,
Telefone: (48) 3721-9000

NSTITUTO FEDERAL DE SANTA
CATARINA
Av. Mauro Ramos,950 - Centro -
Florianópolis, Telefone: (48)
3877-9002

Avenida Vidal Procópio Lohn, 1081Bairro Nova Palhoça, Telefone: (48) 3242-1001

Privadas

 FACULDADE FATENP

Av. Leoberto Leal, 431 - Barreiros - São José, Telefone: 4003-6767
FACULDADE ESTÁCIO DE SÁ

Rua Trajano, 219 - Centro, Florianópolis, Telefone: (48) 3279-1000
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA

Instituições de ensino superior na Grande Florianópolis

http://fmpsc.edu.br/
https://usj.edu.br/
https://www.udesc.br/
https://vestibular.unigranrio.edu.br/fatenp
https://portal.estacio.br/unidades/faculdade-est%C3%A1cio-de-florian%C3%B3polis/
http://www.unisul.br/wps/portal/home/conheca-a-unisul/a-universidade/campus-grande-florianopolis/unidade-florianopolis

