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APRESENTANDO A UFSCar  
 

Em mais de 40 anos de história, a UFSCar tem como um de seus principais objetivos garantir a 

oferta de ensino público, gratuito e de qualidade.  

Localizada no interior do estado de São Paulo, com seus campi nas cidades de Araras, São 

Carlos e Sorocaba, possui uma estrutura que reflete a preocupação da Universidade com a excelência 

acadêmica e seu compromisso social. 

A qualificação de seu corpo docente e a atenção dedicada aos resultados das diferentes 

avaliações às quais é submetida aliam-se às demais características dessa Universidade, uma instituição 

que prima pela oferta de ensino em diferentes áreas do conhecimento, possibilitando a interação entre 

elas, e que tem com um dos princípios a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 

Nos campi da UFSCar os cursos de graduação contam com laboratórios de ensino e pesquisa, 

salas de aula, teatros, restaurantes, bibliotecas e parque esportivo, além de extensas áreas verdes – 

urbanas e rurais – que refletem a constante atenção da Universidade à qualidade de vida e, também, à 

preservação do meio ambiente. 

 São Carlos 

São Carlos está localizada no centro geográfico do Estado de São Paulo, a 235 km da capital, 

próxima às cidades de Araraquara, Rio Claro e Ribeirão Preto, o que faz dessa macro-região uma das 

mais desenvolvidas do Estado. A cidade é conhecida com “Capital da Tecnologia”, título motivado, dentre 

outros motivos, por abrigar além da Universidade Federal de São Carlos, dois campi da Universidade de 

São Paulo (USP). Seu caráter de pólo de desenvolvimento científico e tecnológico é reforçado pela 

presença de duas unidades da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e da Fundação 

Parque de Alta Tecnologia (ParqTec). 

Em razão da intensa atividade industrial, técnico-científica e educacional, a cidade possui uma 

infra-estrutura sólida nas áreas de hotelaria, comércio, alimentação e turismo, com destaque para as 

fazendas históricas.  

Para mais informações acesse o endereço eletrônico oficial da cidade: www.saocarlos.sp.gov.br. 

 Araras 

Fundada por barões do café em 1865, Araras está localizada a 170 km da cidade de São Paulo e 

tem cerca de 112 mil habitantes. A natureza desponta no principal cartão postal da cidade, o Lago 

Municipal, um parque localizado no centro de Araras. 

O estudante que chega a Araras encontrará boas opções de lazer, cultura e alimentação. Apesar 

de manter o ar tranquilo do interior, Araras oferece uma rede de hotéis, supermercados, restaurantes e 

casas noturnas que garantem ao universitário a praticidade dos centros urbanos. 

Outras informações sobre o município estão disponíveis através do endereço eletrônico oficial da 

cidade: www.araras.sp.gov.br. 

 Sorocaba 

A cidade de Sorocaba está localizada na região sudoeste do Estado de São Paulo, distante 96 

km da capital e possui mais de 550 mil habitantes. 

Sorocaba conta com aproximadamente 1.500 empresas, dentre elas algumas das principais do 

país, 13 mil pontos de comércio, 8.500 prestadores de serviços, nos mais diversos setores e negócios.  
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O município oferece opções culturais e de lazer diversificadas e a integração com o meio 

ambiente acontece em opções como o Jardim Zoológico, pistas para caminhadas e seis parques com 

áreas verdes, matas ciliares preservadas, lagos, córregos, nascentes e trilhas para atividades educativas. 

No endereço eletrônico www.sorocaba.sp.gov.br podem ser encontradas outras informações 

sobre o município.  
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CALENDÁRIO 
 
 

 
Data Atividade 

27/08/2012  Início das Inscrições  

01/10/2012  Término das Inscrições  

31/10/2012  Publicação da homologação das inscrições, exclusivamente pela 

Internet, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br e no 

endereço eletrônico www.vestibular.ufscar.br.  

08/11/2012  Data limite para entrada de recursos sobre indeferimento de 

inscrições  

27/11/2012  Divulgação das respostas aos recursos sobre indeferimento 

inscrição, exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 

www.vunesp.com.br e no endereço eletrônico 

www.vestibular.ufscar.br. 

04/12/2012 Convocação para as Provas. Divulgação será feita exclusivamente 

pela Internet, no endereço eletrônico www.vunesp.com.br e no 

endereço eletrônico www.vestibular.ufscar.br. 

15/12/2012  08 as 12 h – Prova de Leitura, Compreensão e Interpretação de 

Textos, Ciências Naturais e Matemática, História e Geografia;  

 

15/12/2012 14 as 17 h – Prova de Redação 

16/12/2012 Prova Oral e Prova de Aptidão Musical  

01/02/2013  Divulgação dos convocados para matrícula em 1ª chamada e lista 

de espera, exclusivamente pela Internet, no endereço eletrônico 

www.vunesp.com.br e no endereço eletrônico 

www.vestibular.ufscar.br.   

14/02/2013 Matrícula dos convocados em 1ª chamada 

15/02/2013 Divulgação dos convocados para matrícula em 2ª chamada 

25/02/2013 Matrícula dos convocados em 2ª chamada 

26/02/2013 Divulgação dos convocados para matrícula em 3ª chamada 

04/03/2013 Matrícula dos convocados em 3ª chamada 
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 1 CURSOS OFERECIDOS 
 

Neste processo seletivo para ingresso de estudantes indígenas no ano de 2013, a Universidade 

Federal de São Carlos oferece 58 opções de cursos de graduação, sendo 38 cursos ofertados em São 

Carlos, 6 no campus de Araras e 14 cursos em Sorocaba. 

A Resolução CoG nº 050, de 20 de agosto de 2012, reserva 1 (uma) vaga em cada uma das 

opções de curso de graduação da UFSCar (conforme Quadros I, II e III), destinadas exclusivamente a 

estudantes indígenas residentes no território nacional brasileiro e que atendam às demais normas 

previstas nesse documento que regulamenta o processo de seleção. 

 
QUADRO I: Cursos do Campus São Carlos 

Códigos Cursos – Campus São Carlos 
Número 

de 
vagas 

Vagas 
adicionais para 

candidatos 
Indígenas 

Turno Duração em 
semestres 

11 Biblioteconomia e Ciência da Informação – 
Bacharelado 

48 1 Noturno 8 

67 Biotecnologia – Bacharelado 40 1 Integral 8 

138 Ciência da Computação – Bacharelado 60 1 Integral 8 

61 Ciências Biológicas – Bacharelado 30 1 Integral 8 

62 Ciências Biológicas – Licenciatura 30 1 Vespertino/Noturno 8 

31 Ciências Sociais – Bacharelado 90 1 Integral 8 

54 Educação Especial – Licenciatura  40 1 Integral 8 

111 Educação Física – Licenciatura 30 1 Integral (tarde/noite) 8 

111B Educação Física – Bacharelado 10 1 Integral (tarde/noite) 8 

71 Enfermagem 30 1 Integral 81 

141 Engenharia Civil 80 1 Integral 10 

131 Engenharia de Computação 30 1 Integral 10 

133 Engenharia de Materiais 80 1 Integral 10 

134 Engenharia de Produção 100 1 Integral 10 

136 Engenharia Elétrica 45 1 Integral 10 

137 Engenharia Física 40 1 Integral 10 

140 Engenharia Mecânica 45 1 Integral 10 

132 Engenharia Química 80 1 Integral 10 

151 Estatística – Bacharelado 45 1 Integral 8 

32 Filosofia 36 1 Noturno 

08 
(Bacharelado) 

09 
(Licenciatura) 

157 Física – Licenciatura  30 1 Noturno 10 

154 Física – Licenciatura e Bacharelado 50 1 Integral 82 

81 Fisioterapia 40 1 Integral 83 

72 Gerontologia 40 1 Integral 8 

68 Gestão e Análise Ambiental 40 1 Integral 8 

21 
Imagem e Som - Bacharelado (Produção 
Audiovisual) 44 1 Noturno 8 

41 Letras - Licenciatura (Português e Inglês ou 
Português e Espanhol) 

404 1 Noturno 10 

42 Linguística – Bacharelado 40 1 Vespertino 8 

153 Matemática – Bacharelado e Licenciatura 40 1 
Vespertino-noturno 

(Bacharelado); Noturno 
(Licenciatura) 

9 

152 Matemática – Bacharelado e Licenciatura  40 1 Integral 8 

66 Medicina 40 1 Integral 12 

22 Música - Licenciatura (Educação Musical) 24 1 Integral 8 

51 Pedagogia – Licenciatura 45 1 Matutino 10 
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52 Pedagogia – Licenciatura 45 1 Noturno 10 

101 Psicologia 40 1 Integral 10 

155 Química – Bacharelado 60 1 Integral 8 

156 Química – Licenciatura 30 1 Noturno 10 

91 Terapia Ocupacional 40 1 Integral 85 

TOTAL 1717 38 - - 
 
1 A duração do curso poderá ser ampliada em 2013, para atender à legislação.  
2 O período de 8 semestres se refere à obtenção de uma habilitação (Licenciatura ou Bacharelado). 
3 A duração do curso poderá ser ampliada em 2013, para atender à legislação. 
4 Serão oferecidas 20 (vinte) vagas para cada Habilitação. 
5 A duração do curso poderá ser ampliada em 2013, para atender à legislação.  
 
 

QUADRO II: Cursos do Campus Araras 

Códigos Cursos – Campus Araras 
Número 

de 
vagas 

Vagas adicionais 
para candidatos 

Indígenas 
Turno 

Duração em 
semestres 

70 Agroecologia – Bacharelado  40 1 Integral 10 

65 Biotecnologia – Bacharelado  30 1 Integral 8 

69 Ciências Biológicas – Licenciatura 40 1 Noturno 10 

121 Engenharia Agronômica – Bacharelado  50 1 Integral 10 

158 Física – Licenciatura 40 1 Noturno 10 

160 Química – Licenciatura 40 1 Noturno 10 

TOTAL 240 6 - - 

 
QUADRO III: Cursos do Campus Sorocaba 

Códigos Cursos – Campus Sorocaba 
Número 

de 
vagas 

Vagas adicionais 
para candidatos 

Indígenas 
Turno Duração em 

semestres 

34 Administração 60 1 Noturno 8 

139 Ciência da Computação 60 1 Integral 8 

63 Ciências Biológicas - Bacharelado 40 1 Integral 8 

64 Ciências Biológicas - Licenciatura 40 1 Integral 8 

170 Ciências Biológicas – Licenciatura 25 1 Noturno 10 

33 Ciências Econômicas 60 1 Integral 8 

135 Engenharia de Produção 60 1 Integral 10 

122 Engenharia Florestal 40 1 Integral 10 

159 Física – Licenciatura 25 1 Noturno 10 

180 Geografia – Licenciatura 60 1 Noturno 8 

162 Matemática – Licenciatura 25 1 Noturno 9 

53 Pedagogia – Licenciatura 60 1 Noturno 10 

161 Química – Licenciatura 25 1 Noturno 10 

23 Turismo – Bacharelado 40 1 Integral 8 

TOTAL 620 14 - - 

 
2 QUEM PODE PARTICIPAR DO 
PROCESSO SELETIVO PARA 
CANDIDATOS INDÍGENAS? 
 

Só pode participar desse processo 

seletivo o candidato indígena no Brasil, cidadão 

brasileiro, que tenha cursado todo o ensino médio 

em escolas da rede pública de ensino, sejam elas 

municipais, estaduais, ou federais, e/ou em 

escolas indígenas reconhecidas pela rede pública 

de ensino.  
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Preste atenção, pois apenas são 

consideradas escolas indígenas reconhecidas pela 

rede pública de ensino, aquelas devidamente 

cadastradas, nesta condição, junto ao Ministério 

da Educação. 

 

3 QUE DOCUMENTOS SÃO 
NECESSÁRIOS PARA FAZER A 
INSCRIÇÃO? 

 

Para inscrever-se no processo seletivo, o 

candidato indígena tem que apresentar: 

a) Declaração de Etnia e Vínculo com 

Comunidade Indígena: essa declaração deve ser 

assinada pela liderança de sua comunidade e 

depois também tem que ser certificada pela 

unidade local ou regional da FUNAI. Deve ser 

apresentada de acordo com o modelo contido no 

Anexo IV deste manual; 

b) Questionário socioeducacional: todas as 

perguntas devem ser respondidas. O questionário 

está no Anexo III deste manual; 

c) Ficha de inscrição: a ficha deve ser 

corretamente preenchida e assinada no verso. 

Também no verso da ficha deverá ser colada a 

cópia da cédula de identidade do candidato. A 

ficha de inscrição está no Anexo II deste manual. 

Toda essa documentação faz parte da 

inscrição e será enviada para análise da UFSCar. 

 As inscrições terão que ser homologadas, 

ou seja, os documentos enviados serão 

conferidos.  Somente as inscrições que estiverem 

completas serão aceitas. Continue lendo para 

saber todos os detalhes.  

 

4 COMO FAZER A INSCRIÇÃO? 
 
 No processo seletivo da UFSCar os 

candidatos indígenas estão isentos do pagamento 

da taxa de inscrição, ou seja, não é cobrada taxa. 

É preciso, porém, estar atento aos procedimentos 

descritos a seguir, para que a inscrição seja 

considerada aceita. 

 Para a inscrição, o candidato deverá 

preencher corretamente: 

a) Ficha de inscrição; 

b) Questionário socioeducacional; 

c) Declaração de Etnia e Vínculo com 
Comunidade Indígena, assinada pela 
liderança da comunidade indígena e 
certificada pelo representante na unidade 
local ou regional da FUNAI. 

  

5 COMO CONSEGUIR MAIS CÓPIAS DOS 
DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA 
INSCRIÇÃO? 
 

 A Ficha de Inscrição, o Questionário 
Socioeducacional e o modelo da Declaração de 
Etnia e Vínculo com Comunidade Indígena, 
estão disponíveis no endereço eletrônico 
www.vestibular.ufscar.br ou no endereço 
eletrônico www.vunesp.com.br.  

 Esses documentos constam deste 
manual nos Anexos II, III e IV, respectivamente. 

 
6 PARA QUANTOS CURSOS O 
CANDIDATO PODE SE INSCREVER? 
 

 Só é permitido realizar a inscrição para 

uma única opção de curso. Observe bem nos 

quadros que estão nas páginas 6 e 7 deste 

manual, qual é o código e o nome do curso de sua 

opção, para que você escreva da forma correta na 

ficha de inscrição. 

 

7 COMO ENVIAR A INSCRIÇÃO? 
 

Depois de preenchida a ficha e juntados 

os documentos necessários, o candidato tem que 

enviar tudo via correios, com AR (Aviso de 

Recebimento) para a UFSCar, no seguinte 

endereço: 

Universidade Federal de São Carlos – 
UFSCar 
Pró-Reitoria de Graduação – ProGrad 
(Indígenas 2013) 
Rodovia Washington Luís, km 235. 
São Carlos – SP 
CEP: 13565-905  

Atenção: 

* A ficha de inscrição tem que ser assinada 
pelo candidato e deve conter a cópia de 
sua Cédula de Identidade (RG). 

 

* A Declaração de Etnia e Vínculo com 
Comunidade Indígena deve conter todas as 
respectivas assinaturas e dados 
solicitados. 
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8 QUAL É O PRAZO PARA ENVIAR OS 
DOCUMENTOS DE INSCRIÇÃO? 

 

O candidato deve enviar os documentos 

de inscrição no período de 27 de agosto a 1º de 

outubro de 2012. 

O último dia para colocar os 

documentos de inscrição no correio, é dia 01 

de outubro de 2012. A UFSCar verificará a data 

do carimbo dos correios e as inscrições que 

foram postadas após a data determinada não 

serão aceitas. 

 

9 O QUE SERÁ FEITO COM OS PEDIDOS 
DE INSCRIÇÃO? 

 

 Os pedidos de inscrição serão 

submetidos à apreciação do Grupo Gestor de 

Ações Afirmativas da UFSCar, que fará avaliação 

dos documentos apresentados. 

 Aqueles que não cumprirem as 

exigências deste manual e da Resolução CoG nº 

050, de 20 de agosto de 2012 serão indeferidos, 

isto é, não serão aceitos e a inscrição não será 

considerada válida. 

10 COMO SABER SE A INSCRIÇÃO FOI 
ACEITA? 
 

 No dia 31 de outubro de 2012 será feita 

a publicação da homologação das inscrições, 

exclusivamente pela Internet, no endereço 

eletrônico www.vunesp.com.br e no endereço 

eletrônico www.vestibular.ufscar.br. 

 O candidato deve, então, verificar qual é 

a situação de seu pedido de inscrição, ou seja, se 

foi deferido ou não.  

 O candidato que tiver sua inscrição 

indeferida poderá recorrer da decisão. Neste caso, 

poderá impetrar recurso devidamente justificado, 

por escrito, à UFSCar, no endereço indicado nesta 

página. O recurso deverá ser apresentado pelo 

próprio candidato ou o seu representante munido 

de procuração para tanto, até o dia 08 de 

novembro de 2012, impreterivelmente. 

 Atenção: na interposição de recurso 

contra inscrição que tenha sido indeferida, não 

será admitida a inclusão de nenhum 

documento além daqueles já apresentados por 

ocasião do pedido de inscrição. 

  

11 COMO PREENCHER OS CAMPOS DA 
FICHA DE INSCRIÇÃO? 
 

 O preenchimento da Ficha de Inscrição é 

de inteira responsabilidade do candidato.  

 A Ficha de Inscrição que consta deste 

manual no Anexo II, tem que ser preenchida com 

letra de forma e caneta esferográfica com tinta de 

cor azul ou preta.  

 Faça o preenchimento da ficha de 

inscrição de acordo com os seguintes passos: 

  

01 – Nome do Candidato 

Escreva seu nome do mesmo jeito que ele está 
escrito na sua Cédula de Identidade (RG), 
colocando uma letra em cada quadrado. Deixe um 
quadrado em branco entre cada nome. Somente 
abrevie os nomes intermediários se houver 
necessidade. 

 

02 – Documento de Identidade - RG 

Informe, nos quadrados, o número de sua Cédula 
de Identidade (RG) e a sigla do Estado expedidor 
ou o número do documento FUNAI. Não coloque 
pontos nem traços. 

 

03 – Data de Nascimento 

Informe sua data de nascimento, usando dois 
dígitos para o dia (D) e o mês (M) e quatro dígitos 
para informar o ano (A). Assim: 

 

D D M M A A A A 

 

Atenção: 

A inscrição só pode ser feita por meio do 

envio da documentação via correios, com 

aviso de recebimento, exclusivamente para 

o endereço da UFSCar indicado neste 

manual.  

Atenção: 

Confira se a cópia é de boa qualidade. Não 
será aceita cópia de má qualidade, cópia 
em papel de fax ou digitalizada. A 
impressão digital bem como os outros 
dados devem estar nítidos e legíveis. 
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04 – Sexo 

Assinale com X o quadrado correspondente. 

05 – Ano de Conclusão do Ensino Médio 

Informe, nos quadrados, o ano de conclusão do 
ensino médio. 

06 – CPF (se tiver) 

Informe, nos quadrados, o número do seu CPF, 
sem colocar pontos. 

07 – Etnia Indígena 

Informe a etnia a que pertence. 

08 – Terra Indígena 

Escreva o nome da Terra Indígena. 

09 – Aldeia / Comunidade 

Escreva o nome da Aldeia ou Comunidade a que 
pertence. 

10 e 11 – Município e UF 

Informe o município e a sigla do Estado ao qual 
pertence sua Terra Indígena / Aldeia. 

12 – Órgão FUNAI 

Informe o Órgão FUNAI ao qual está vinculado. 
(cuja chefia assinará a Declaração de Etnia) 

13 – Rua / Nº  

Informe endereço completo, com o número da 
residência / complemento. 

14 – Bairro 

Informe o bairro. 

15 e 16 – Município e UF 

Informe o município e a sigla do Estado. 

17 – DDD / Telefone 

É muito importante indicar um número de telefone 
para contato ou recado. 

18 – DDD / Celular 

Indique o número de um telefone para contato ou 
recado. 

19 – E-mail 

Informe um e-mail que você usa para contato. 
Pode ser o da FUNAI. 

20 – Código do Curso Pretendido  

Escreva o código do Curso, conforme sua opção e 
observando os quadros I, II e III das páginas 6 e 7 
deste manual.  Você deve fazer uma única opção 
de curso. 

21 – Nome do Curso  

Escreva o nome do Curso, conforme quadros I, II e 
III das páginas 6 e 7 deste manual. 

22 – Campus Universitário  

Escreva o nome da cidade onde será ministrado o 
curso de sua opção (São Carlos, Araras ou 
Sorocaba). 

23 – Já terminou algum curso superior?  

Informe se já concluiu qualquer outro curso 
superior. 

24 – Cópia da Cédula de Identidade - RG 

Cole uma cópia da Cédula de Identidade, frente e 
verso, no local indicado na ficha.  

 

25 – Declaração de Responsabilidade 

Atenção: Leia-a atentamente e depois assine 
no local indicado. 

 

12 PARA QUE SERVE O QUESTIONÁRIO 
SOCIOEDUCACIONAL? 
 

 As informações desse questionário 

fornecerão subsídios para pesquisas 

desenvolvidas pelo Grupo de Ações Afirmativas da 

UFSCar e não influirão, de maneira alguma, no 

resultado do processo seletivo. 

 O questionário está no Anexo III deste 

manual. 

 Responda cuidadosamente todas as 

perguntas, com letra legível. As respostas desse 

questionário fornecerão subsídios para 

implementar o processo de ingresso nos cursos de 

graduação da UFSCar por reserva de vagas.  

 Lembre-se que este questionário 

devidamente respondido deverá ser 

encaminhado com a ficha de inscrição e 

demais documentos. 

  

13 É OBRIGATÓRIO APRESENTAR A 
DECLARAÇÃO DE ETNIA E DE VÍNCULO 
COM A COMUNIDADE INDÍGENA? 
  
 Sim. Essa declaração deve ser feita com 

letra legível e deve necessariamente ser assinada 

pela liderança do seu povo. Precisa também ser 

certificada por unidade local ou regional da FUNAI. 

Tanto a liderança indígena como o representante 

da FUNAI devem registrar nesse documento, com 

letra legível, seu nome completo e número da sua 

cédula de identidade.  

 

14 ONDE AS PROVAS SERÃO 
REALIZADAS? 

 

Atenção: 

O modelo da declaração está no Anexo IV 

deste manual. 
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Todas as provas serão realizadas na 

cidade de São Carlos – SP, no próprio campus da 

UFSCar, localizado na Rodovia Washington Luís, 

km 235 – São Carlos, estado de São Paulo. 

 
15 A UFSCAR OFERECERÁ ALOJAMENTO 
E REFEIÇÕES PARA OS DIAS DE 
PROVAS? 

 

Sim. Nos dias de provas os candidatos 

poderão ficar alojados em local determinado pela 

UFSCar. 

Em relação às refeições, no primeiro dia 

de provas será oferecido apenas o café da manhã, 

o almoço e o jantar. No segundo dia de provas 

será servido apenas o café da manhã e o almoço. 

Mais orientações serão fornecidas aos 

candidatos quando da divulgação da convocação 

dos candidatos para as provas. Será divulgado um 

comunicado sobre esse assunto no endereço 

eletrônico www.vunesp.com.br e no endereço 

eletrônico www.vestibular.ufscar.br. 

 

16 O QUE É PRECISO LEVAR PARA 
FICAR NO ALOJAMENTO? 

 

Recomenda-se que o candidato traga 

consigo os seguintes itens: 

�  Colchonete ou Saco de Dormir; 

� Roupa de cama; 

� Toalha de Banho e toalha de rosto; 

� Produtos de higiene pessoal (sabonete, escova 

dental, creme dental); 

� Agasalho de frio; 

� Guarda-chuva ou capa de chuva; 

Atenção: a UFSCar informa aos 

candidatos que NÃO haverá locais disponíveis 

para montagem de redes ou esteiras para dormir. 

 

17 COMO SABER QUE AS DATAS DAS 
PROVAS ESTÃO CONFIRMADAS? 

 

O candidato deve ficar atento e consultar 

a convocação que será divulgada no dia 04 de 

dezembro de 2012, no endereço eletrônico 

www.vunesp.com.br e no endereço eletrônico 

www.vestibular.ufscar.br. 

Nessa convocação deverá constar seu 

número de inscrição, dados pessoais, prédio e 

sala de provas.  

Atenção: se o candidato não localizar a 

sua convocação em www.vunesp.com.br deverá 

entrar imediatamente em contato pelo telefone 

(11) 3874-6300, em dias úteis, das 8 às 20 horas. 

 Mais uma vez atenção: é muito 

importante que todos os dados da inscrição sejam 

conferidos. Se houver algum dado incorreto, o 

candidato deverá solicitar as correções 

necessárias ao fiscal de sua sala, antes do início 

das provas do primeiro dia.  

 
18 A QUE HORAS É PRECISO CHEGAR 
NO PRÉDIO ONDE OCORRERÃO AS 
PROVAS? 
 

 O candidato deve chegar ao prédio onde 
fará as provas com pelo menos 30 minutos de 
antecedência. 

 Não será permitida a entrada de 
candidato no prédio após o início das provas. 
Fique atento aos horários estabelecidos. 

 

19 O QUE É PRECISO LEVAR PARA 
FAZER AS PROVAS? 
  

 Para entrar na sala de Provas, será 

obrigatória a apresentação da Cédula de 

Identidade do candidato. Caso a Cédula de 

Identidade tenha sido extraviada ou apresente 

rasuras que comprometam a identificação, o 

candidato deverá submeter-se à identificação 

datiloscópica.  

 Não serão aceitos protocolos ou cópias 

da Cédula de Identidade, mesmo que 

autenticadas. 

 Para realizar as provas, o candidato 

também deve levar:  

� lápis preto nº 2;  

� borracha;  

� caneta esferográfica com tinta azul ou 
preta;  

� apontador.  

 
20 QUE INSTRUÇÕES SEGUIR PARA 
REALIZAR AS PROVAS? 
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 Para as provas objetivas, o candidato lerá 

as questões no caderno de questões e marcará 

suas respostas na Folha Definitiva de Respostas, 

que será o único documento válido para correção 

óptica.  

O preenchimento da Folha Definitiva de 

Respostas será de inteira responsabilidade do 

candidato, que deverá proceder de acordo com as 

instruções especificadas na capa do Caderno de 

Questões e na própria Folha Definitiva de 

Respostas.  

Atenção: não haverá substituição de 

Folha Definitiva de Respostas. 

Será eliminado o candidato que, durante 

a realização das provas objetivas, for surpreendido 

comunicando-se com outro candidato ou terceiros, 

verbalmente, por escrito ou usando de meios 

ilícitos.  

Durante a realização das provas não 

serão permitidas consultas bibliográficas de 

qualquer tipo nem a utilização de calculadoras, 

telefones celulares, relógios ou de qualquer outro 

equipamento eletrônico.  

 

21 EXISTE MAIS ALGUMA RESTRIÇÃO? 
 

Sim, existe. Também não será permitido 

o uso de boné ou chapéu, óculos de sol e outros 

adereços na sala de prova. 

 O candidato não poderá ausentar-se da 

sala de prova sem o acompanhamento de um 

fiscal.  

 Os candidatos somente poderão entregar 

a prova e ausentar-se da sala de provas depois de 

decorridas duas horas do início da mesma, 

devendo entregar ao fiscal a Folha Definitiva de 

Respostas e o Caderno de Questões. 

 

22 SE TIVER ALGUMA NECESSIDADE 
ESPECIAL PARA REALIZAR AS PROVAS, 
COMO FAZER? 
 

 Situações e necessidades especiais para 

a realização das provas devem ser comunicadas à 

Fundação VUNESP pelo telefone (11) 3874-6300, 

em dias úteis, das 8 às 20 horas, durante o 

período destinado ao recebimento de inscrições. 

Após comunicada, a VUNESP estudará a 

possibilidade de atendimento desse tipo de 

pedido. 

 

23 COMO SERÃO AS PROVAS? 
 

As provas serão realizadas em uma única 

fase, em dois dias consecutivos. Serão exigidos os 

conteúdos básicos do Ensino Médio, de acordo 

com o conteúdo programático do Anexo I deste 

manual. 

 
23.1 Provas objetivas 
 No primeiro dia de provas, ou seja, dia 15 de dezembro de 2012, às 8 horas, os candidatos 

realizarão uma prova, com duração máxima de quatro horas, que constará de 40 questões objetivas, com 

5 alternativas cada e distribuídas conforme tabela a seguir: 

Conteúdo da prova Quantidade de 
Questões 

Pontuação  
Máxima  

 Leitura, Compreensão e Interpretação de Textos 8 8 pontos  

                               Física 
 Ciências Naturais       Química  

    e                         Biologia  
 Matemática 

5 
5 
5 
5 

20 pontos  

 História  
 Geografia 

6 
6 12 pontos  

23.2 Prova de Redação 
 
 Também no dia 15 de dezembro de 2012, às 14 horas, os candidatos realizarão a prova de 

redação, com duração máxima de três horas. As instruções sobre o que será exigido do candidato na 

prova de redação constam do conteúdo programático do Anexo I deste manual. 
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 A redação deve ser feita com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta. Apenas o 

rascunho pode ser feito a lápis, mas este não será considerado nas correções. 

 

 Prova de Redação  
Pontuação Máxima:  

10 pontos 
 
23.3 Prova Oral 
 
 No segundo dia de provas, ou seja, dia 16 de dezembro de 2012, das 8 às 12 horas e das 14 

às 18 horas, os candidatos serão avaliados em prova oral. 

 Essa prova constará de perguntas sobre conteúdos básicos do Ensino Médio. Será aplicada por 

dois professores que avaliarão a capacidade do candidato para expressar idéias, valendo-se de 

experiências educativas escolares e não escolares. 

 

Prova Oral  Pontuação Máxima:  
30 pontos 

 

 
23.4 Prova de Aptidão Musical 

 
Esta prova somente deve ser feita pelos candidatos que optarem pelo Curso de Música – 

Licenciatura (Educação Musical).  

A prova de aptidão musical também será realizada no dia 16 de dezembro de 2012, em horário 

a ser oportunamente divulgado e em instalações localizadas dentro do próprio campus da Universidade 

Federal de São Carlos, o que também será informado oportunamente aos candidatos que optaram por 

esse curso. 

Os candidatos a este curso, devem comparecer ao local da prova de aptidão musical com 

antecedência de meia hora. Não será admitido o ingresso no local de prova após o horário definido para o 

início dessa avaliação. 

 

Prova de Aptidão Musical Componentes Pontuação Máxima 
 Avaliação Prática  3 Atividades 10 pontos  
Avaliação Oral 3 Questões 10 pontos 

______________________________________________________________________ 
 
24 COMO SERÁ FEITA A CORREÇÃO DAS 
PROVAS? 
 
 A correção das provas objetivas será feita 

por meio de leitura óptica. 

 A prova de redação será avaliada por 

dois professores que, independentemente, 

atribuirão uma nota, observando se o candidato 

possui a capacidade de escrever sobre 

determinado tema na forma padrão da Língua 

Portuguesa, se a apresentação de idéias e o uso 

vocabulário foram feitos de modo coerente. Nesta 

avaliação será observado o seguinte: 

a) Em caso de nota zero ou discrepância maior 

que 2 pontos nas notas atribuídas pelos dois 

avaliadores, a prova será submetida a uma 

terceira correção; 

b) Em havendo necessidade de terceira correção, 

considerar-se-á a nota do terceiro avaliador e a 

maior dentre as duas notas discrepantes; 

c) A nota da prova de redação será a média 

aritmética das duas notas atribuídas. 

A avaliação da prova oral será realizada 

por banca de 02 (dois) professores que, 

independentemente, atribuirão uma nota, 

observando a capacidade do candidato de 

responder perguntas sobre os conteúdos 

propostos de maneira coerente e a capacidade 

argumentativa e opinativa em relação ao 
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solicitado. A nota da prova oral será a média 

aritmética das duas notas atribuídas. 

No caso das provas objetivas, a correção 

será feita por meio de leitura óptica. 

A prova de aptidão musical será avaliada 

de acordo com os critérios explicitados em seu 

respectivo conteúdo programático, conforme 

consta do Anexo I deste manual. 

 Não haverá, em hipótese alguma, 

revisão e/ou vista de provas. 

 
25 COMO SERÁ FEITA A 
CLASSIFICAÇÃO? 

 

A classificação dos candidatos será por 

curso e por ordem decrescente de pontuação final 

obtida. 

� A pontuação final do candidato é igual à 

soma dos pontos obtidos em cada uma das 

provas. 

� Para fins de classificação somente serão 

considerados habilitados os candidatos que 

tenham obtido pontuação igual ou superior a 20% 

(vinte por cento) dos pontos máximos possíveis no 

conjunto das questões objetivas, ou seja, acertar 

no mínimo 8 (oito) das 40 (quarenta) questões 

objetivas de múltipla escolha. 

�  Para fins de classificação, além de 

atender ao critério estabelecido no item anterior, 

somente serão considerados habilitados os 

candidatos que tenham obtido pontuação igual ou 

superior a 30% (trinta por cento) dos pontos 

máximos possíveis para a prova de Redação e 

que também tenham obtido pontuação igual ou 

superior a 30% (trinta por cento) dos pontos 

máximos possíveis para a prova Oral. 

�  Para fins de classificação para o Curso 

de Licenciatura em Música, somente serão 

considerados habilitados os candidatos que, além 

do critério estabelecido nos dois itens acima, 

obtiverem nota superior ou igual a 30% (trinta por 

cento) dos pontos máximos da prova de Aptidão 

Musical. A pontuação máxima da prova de aptidão 

musical será de 20 pontos.  

 

 

 

Se ocorrer empate na classificação final, 

prevalecerão, sucessivamente, para efeito de 

desempate: 

a) somatória total dos pontos obtidos nas 
questões objetivas de múltipla escolha;  

b) total de pontos obtidos na Prova de Redação; 

c) total de pontos obtidos na Prova Oral; 

d) total de pontos na Prova de Leitura, 
compreensão e interpretação de textos; 

e) total de pontos na Prova de História e 
Geografia; 

f) total de pontos na Prova Ciências Naturais e 
Matemática; 

g) candidatos com maior idade. 

 

 
26 QUANDO SERÁ DIVULGADA A LISTA 
DE APROVADOS? 
 

 No dia 1º de fevereiro de 2013, 

exclusivamente pela Internet, no endereço 

eletrônico www.vunesp.com.br e no endereço 

eletrônico www.vestibular.ufscar.br, será divulgada 

a lista dos convocados para matrícula em 1ª 

chamada e a lista de espera. 

  Também a partir desta data, será 

disponibilizada no endereço eletrônico 

www.vunesp.com.br, a consulta ao desempenho 

individual do candidato. Neste documento serão 

informadas as pontuações obtidas em cada prova, 

a pontuação final e a classificação no curso. 

 Atenção: é de inteira responsabilidade do 

candidato informar-se sobre as listas de 

convocados de cada chamada, sobre a lista de 

espera e também sobre as datas e horários em 

que deve comparecer para matrícula. O candidato 

convocado que não comparece no dia e horário 

determinado para sua matrícula, fica 

automaticamente excluído do processo seletivo. 

 

Atenção: 

O candidato será desclassificado caso 

esteja ausente em qualquer uma das 

provas! 
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27 ONDE DEVE SER FEITA A 
MATRÍCULA? 
 
As matrículas serão realizadas nos seguintes 
locais:  
 
a) Para os cursos do Campus de São Carlos:  
Campus São Carlos  
Rodovia Washington Luís, km 235 - SP-310  
Monjolinho  
São Carlos - SP  
 
b) Para os cursos do Campus de Araras:  
Campus Araras  
Rodovia Anhanguera, km 174 - SP-330  
Araras – SP  
 
c) Para os cursos do Campus de Sorocaba:  
Campus Sorocaba  
Rodovia João Leme dos Santos, km 110 - SP-264  
Bairro do Itinga  
Sorocaba - SP  
 
 
28 EM QUE DATA DEVE SER FEITA A 
MATRÍCULA? 
 
 

Os candidatos convocados para matrícula 

devem estar atentos para as datas estabelecidas 

no calendário contido neste manual. Para cada 

chamada divulgada, há uma data estabelecida na 

qual o candidato deve comparecer.  

Atenção: se o candidato não 

comparece na respectiva data de matrícula, 

está automaticamente excluído do processo 

seletivo. 

É fundamental prestar muita atenção no 

horário determinado para matrícula. Em qualquer 

chamada ele é sempre o mesmo: no período da 

manhã, das 9 às 11 horas; no período da tarde, 

das 14 às 16 horas, horário de Brasília – DF. 

 Os candidatos que efetuarem matrícula 

deverão obrigatoriamente confirmá-la, em data 

estabelecida no calendário acadêmico da UFSCar, 

que também será divulgada no endereço 

eletrônico www.ufscar.br. A não confirmação da 

matrícula realizada acarretará o seu 

cancelamento. 

   

29 É O PRÓPRIO CANDIDATO QUEM 
DEVE COMPARECER PARA A 
MATRÍCULA E DEPOIS CONFIRMÁ-LA? 
 

Sim. É o próprio candidato quem deve 

efetuar sua matrícula e depois confirmá-la.   

Caso não possa comparecer nas datas 

estabelecidas, o candidato deve outorgar uma 

procuração a um representante, especificamente 

para esse fim. 

 

30 QUAIS SÃO DOCUMENTOS OS 
NECESSÁRIOS PARA A MATRÍCULA? 
 

Atenção: os candidatos que, dentro do 

prazo destinado à matrícula, não apresentarem os 

documentos exigidos, não poderão se matricular 

na UFSCar. 

Os documentos deverão ser 

apresentados em cópia autenticada em cartório ou 

em cópia simples, desde que acompanhados do 

original. 

O candidato ou o seu procurador legal 

deve trazer os seguintes documentos: 

 
I. Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou 

equivalente (uma cópia); 
II. Histórico Escolar completo do curso do 

Ensino Médio ou equivalente (uma cópia); 
III. Certidão de Nascimento ou Casamento (uma 

cópia); 
IV. Cédula de Identidade (uma cópia); 
V. Cadastro de Pessoa Física (CPF) próprio 

(uma cópia).  
VI. 2 fotos 3x4, recentes. 

Não se admitirá matrícula condicional. 

Atenção! 

Quando vier para o início do semestre 

letivo, você deve trazer, entre outros itens: 

• Agasalhos (roupas de frio); 

• Cobertores e roupas de cama e banho. 

Lembre-se também de trazer seu CPF 

(Cadastro de Pessoa Física), pois este 

documento será exigido para que possam ser 

viabilizadas as bolsas auxílio. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

 As divulgações oficiais das chamadas e 

lista de espera previstas no calendário que integra 

este manual estarão disponíveis no endereço 

eletrônico www.vunesp.com.br e no endereço 

eletrônico www.vestibular.ufscar.br. 

 Outros meios de comunicação 

eventualmente utilizados pela UFSCar ou terceiros 
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não serão considerados oficiais e, portanto, não 

gerarão em relação aos candidatos quaisquer 

deveres ou direitos.  

 A UFSCar reserva-se o direito de, a 

qualquer momento, exigir dos candidatos que 

comprovem a veracidade de suas declarações ou 

informações prestadas durante o processo 

seletivo. 

 A validade desse processo seletivo é 

restrita ao ingresso para o ano letivo de 2013. 

 Os casos omissos neste manual e na 

resolução que regulamenta este processo seletivo 

serão decididos pelo Conselho de Graduação da 

UFSCar. 

Outras dúvidas podem ser esclarecidas 

através do Disque Vunesp, em dias úteis, das 8 às 

20 horas, pelo telefone (11) 3874-6300.  

Atendendo à Portaria nº 971, do 

Ministério da Educação, publicada no D.O. de 

22.08.97, a Universidade Federal de São Carlos - 

UFSCar coloca à disposição dos candidatos e 

demais interessados informações sobre currículos 

e programas dos cursos que oferece, qualificação 

docente, recursos humanos e materiais e 

avaliação institucional. 
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ANEXO I 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

PROVA DE APTIDÃO MUSICAL  
Objetivo:  
 
O aluno indígena ingressante no curso de Licenciatura em Música com habilitação em educação 
musical da UFSCar deverá ter conhecimentos acerca de sua tradição musical. Para tanto, deve 
conhecer os instrumentos musicais, a voz, o corpo e seus usos nas manifestações estéticas e 
rituais de sua cultura, bem como demonstrar conhecimentos que relacionem a performance 
musical ao universo simbólico de sua tradição cultural.  

Além destas competências artísticas e musicais associadas à sua cultura, é esperado que 
o aluno possua interesse em interagir e ampliar sua visão acerca da música e a educação musical, 
especialmente no que se refere às suas habilidades enquanto pesquisador e agente de mediação 
entre as diferentes realidades sociais, demonstrando, simultaneamente, interesse e compromisso 
para com a arte enquanto componente de fortalecimento da identidade coletiva, principalmente no 
que se refere à sua origem comunidade de origem.  

A prova de aptidão musical será composta de uma avaliação prática e de uma avaliação oral:  
1) Avaliação Prática:  

 
A avaliação prática será composta de 3 atividades:  
 

a) Uma atividade em que o candidato deve expressar conteúdos musicais de sua cultura, 
demonstrando na voz, nos instrumentos musicais e na expressão corporal aspectos estéticos de 
sua identidade. Esta atividade deverá ter duração máxima de 8 (oito) minutos. Valor: 5 pontos.  
 
b) Uma atividade de improvisação sonora, cujo objetivo é avaliar o potencial de interação do 
candidato à estímulos visuais. Nesta atividade, o candidato deverá criar sonoridades a partir de 
imagens fornecidas. O candidato deverá realizar esta atividade utilizando a voz. Esta atividade 
deverá ter duração máxima de 8 (oito) minutos. Valor: 3 pontos.  
 
c) Uma atividade de memorização e percepção sonora, considerando os seguintes elementos: 
intensidade, ritmo. Na dinâmica desta atividade, o candidato deverá usar a memorização para 
reconhecer e/ou imitar elementos sonoros. O candidato poderá realizar esta atividade utilizando 
seus instrumentos tradicionais. Esta atividade deverá ter duração máxima de 8 (oito) minutos. 
Valor: 2 pontos.  
 

2) Avaliação Oral:  
 
A avaliação oral deverá ser composta de 3 questões que deverão ser respondidas e 
argumentadas pelo candidato. O objetivo da avaliação oral é avaliar as experiências 
pedagógicas do candidato, assim como suas intenções quanto ao ingresso no curso e ao 
posterior campo de atuação profissional. A prova oral deverá ter a duração máxima de 16 
minutos. 
  
A prova oral deverá estar dividida da seguinte forma:  
 

a) 2 questões voltadas para a avaliação de conhecimentos e experiências pedagógicas. O 
conteúdo destas questões deverá se referir às experiências do candidato em sua comunidade, 
considerando inclusive a forma como ele adquiriu os saberes musicais de sua referência. Valor: 3 
pontos cada questão.  
 
b) 1 questão sobre suas intenções profissionais. Valor: 4 pontos.  
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 Conteúdo programático:  
 
Avaliação prática  
• Música, voz, ritmo e expressão corporal.  
• Memória sonora e percepção de intensidades e ritmos.  
• Improvisação musical: relações entre imagem e som.  
 
Avaliação oral  
• Ensino e aprendizado musical em comunidades indígenas.  
• Voz, canto e transmissão de conhecimentos.  
• Música e identidade cultural.  
• Música e interação social.  
 
Valor das avaliações para a prova de aptidão musical  
 
Avaliação prática: A atividade “a” possui valor de 5 pontos; a atividade “b” possui valor de 3 pontos; 
a atividade “c” possui valor de 2 pontos. Valor máximo de 10 pontos.  
 
Avaliação oral: Valor máximo de 10 pontos.  
 
Pontuação e classificação  
 

 
Avaliação prática  
 

 
Avaliação oral  
 

Pontuação máxima 

10 10 20 

 
Como pontuação mínima, o candidato deverá possuir nota superior ou igual a 30% dos 20 pontos 
máximos. Isto é, sua pontuação deve ser igual ou superior a 6 pontos. Sem esta pontuação mínima 
o candidato não será considerado habilitado para participar do processo de classificação.  
Duração máxima da prova: 40 minutos.  

 

PROVA DE LEITURA, COMPREENSÃO E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  

Objetivos:  

A prova de Leitura, Compreensão e Interpretação de Textos têm por objetivo avaliar o 
conhecimento do candidato na área de língua portuguesa. O candidato deverá demonstrar ser 
capaz de analisar as relações de um texto com outros, bem como a relação do texto com o 
contexto histórico e cultural. Espera-se que o candidato demonstre a capacidade de:  

- reconhecer diferentes gêneros textuais;  
- articular conhecimentos prévios com informações textuais;  
- apreender sentidos explícitos, implícitos e pressupostos;  
- estabelecer relações entre diferentes textos, assim como entre textos verbais e não-verbais;  
 
Conteúdo Programático:  
1. Língua Falada e Língua Escrita  
1.1. Norma ortográfica.  
1.2. Variação linguística: fatores geográficos, sociais e históricos.  
1.3. Variação estilística: adequação da forma à situação de uso e aos propósitos do texto. 2. 
Morfossintaxe  
2.1. Classes de palavras.  
2.2. Processos de derivação.  
2.3. Processos de flexão: verbal e nominal.  
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2.4. Concordância nominal e verbal.  
2.5. Regência nominal e verbal.  
3. Processos Sintático-Semânticos  
3.1. Conectivos: função sintática e semântica.  
3.2. Coordenação e subordinação.  
3.3. Sentido literal e não literal.  
4. Textualidade, Produção e Interpretação de Texto  
4.1. Organização textual: mecanismos de coesão e coerência.  
4.2. Argumentação.  
4.3. Relação entre textos.  
4.4. Relação do texto com seu contexto histórico e cultural.  
4.5. Dissertação.  
4.6. Narração.  
4.7. Descrição.  
 

PROVA DE CIÊNCIAS NATURAIS (QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA) E MATEMÁTICA  

Objetivos Gerais:  

A prova de conhecimentos em Ciências Naturais (Química, Física e Biologia) e Matemática deverá 
ser orientada no sentido que o candidato possa demonstrar capacidade de:  

- articular idéias de modo coerente e expressar-se com clareza;  
- compreender idéias, relacionando-as;  
- conhecimento dos conteúdos dos ensinos fundamental e médio;  

Matemática 

Objetivos Específicos:  

As questões de Matemática deverão avaliar:  

- a compreensão dos conceitos e princípios matemáticos estudados nos Ensinos Fundamental e 
Médio;  
- a clareza do raciocínio lógico e a comunicação efetiva de idéias matemáticas, presentes em 
situações problemas do cotidiano;  
- o reconhecimento de aplicações matemáticas presentes no mundo ao nosso redor.  
 
Conteúdo programático  
1. Operações envolvendo os conjuntos dos Números Naturais, Inteiros,Racionais e Reais.  
2. Relações entre os conceitos de medida e grandezas (contínuas e discretas).  
3. Resolução de equações e inequações.  
4. Operações com polinômios.  
5. Conceitos fundamentais de função.  
6. Aplicação do conceito de função em situações do cotidiano.  
7. Estudo dos tipos de função.  
8. Leitura e interpretação de gráficos de função.  
9. Aplicação do conceito de área de figuras planas.  
10. Estudo de figuras geométricas simples: reta, semi-reta, segmento,ângulo, polígonos, 
circunferência e círculo.  
11. Relações métricas nos triângulos, polígonos regulares e círculo.  
12. Cálculo de áreas e volumes de prisma, pirâmides, cilindro, cone e esfera.  
13. Noções de arranjos, permutações e combinações simples.  
14. Leitura e interpretação do acaso e de eventos simples.  
15. Noções de sequências e progressões (aritméticas e geométricas).  
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Biologia 

Objetivos Específicos:  

As questões de Biologia avaliarão a compreensão dos conhecimentos básicos na área, que 
estejam diretamente relacionados aos conteúdos programáticos básicos desenvolvidos no ensino 
médio. Tomando por base o conteúdo abaixo, candidato deverá manifestar compreensão sobre:  
- as características e os processos afetos aos fenômenos biológicos;  
- as características da construção do conhecimento biológico na ciência;  
- outras formas de explicação dos fenômenos biológicos além do conhecimento científico;  
- a necessidade de relacionar o conhecimento biológico com disciplinas de outras áreas das 
ciências para o entendimento de fatos e processos biológicos;  
- as relações entre a ciência, sociedade e tecnologia ligados aos conteúdos de Biologia;  
- o conhecimento biológico em situações do dia-a-dia;  
- as implicações do conhecimento científico e de outras formas de saber nas modificações do 
ambiente e no comparecimento de questões étnicas e socioambientais;  
- a necessidade de utilizar conhecimentos e saberes para resolver questões socioambientais;  
 
Conteúdo Programático:  
1. A origem da vida: as diferentes idéias sobre o surgimento da vida na Terra e a compreensão 
sobre vida.  
2. Biosfera: energia e matéria na biosfera.  
2.1 Níveis tróficos nos ecossistemas.  
2.2 Pirâmides de energia e biomassa.  
2.3 Ciclos da matéria.  
3. Níveis de Organização dos Seres Vivos: células, tecidos, órgãos, aparelhos, organismos, 
populações, comunidades, ecossistemas, biosfera.  
4. Equilíbrio dinâmico da Vida.  
4.1 Relações Ecológicas.  
4.2 Sucessão Ecológica.  
4.3 Biomas da Terra.  
4.4 Biomas Brasileiros.  
5. Desequilíbrio Ecológico: alterações bióticas e abióticas nos ecossistemas.  
6. Evolução: linhas de evolução dos seres vivos e origem das espécies.  
7. Genética e Hereditariedade Humana: conceitos básicos .  
8. Funcionamento dos vegetais.  
8.1 Fotossíntese.  
8.2 Respiração.  
8.3 Reprodução.  
9. Funcionamento dos animais.  
9.1 Respiração.  
9.2 Digestão.  
9.3 Circulação.  
9.4 Excreção.  
9.5 Locomoção.  
9.6 Reprodução.  
9.7 Sistema nervoso e endócrino.  
10. Os grupos vegetais.  
11. Os grupos animais.  
12. Biologia e Saúde.  
13. Reprodução Humana e Sexualidade.  
14. Biotecnologia.  

 
Física 

Objetivos Específicos:  
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As questões de Física avaliarão a compreensão dos conceitos fundamentais, privilegiando a 
discussão de casos concretos envolvendo fenômenos naturais e tecnológicos e evitando-se a 
ênfase na manipulação de fórmulas matemáticas. As questões deverão abordar:  
- a compreensão conceitual e qualitativa de princípios e leis;  
- a capacidade do aluno em operar grandezas físicas de forma qualitativa e quantitativa simples;  
- a aplicação de conhecimentos básicos de física no estudo do meio-ambiente;  
- as relações entre os conhecimentos de física e suas aplicações tecnológicas.  
 
Conteúdo Programático:  
1. Operações com grandezas físicas.  
1.1. Escalares: comprimento, tempo.  
1.2. Vetoriais: força, velocidade.  
2. Máquinas simples.  
2.1. Alavanca.  
2.2. Plano Inclinado.  
2.3. Roldanas.  
3. Energia.  
3.1. Formas de energia.  
3.1.1. Cinética.  
3.1.2. Potencial.  
3.1.2.1. Gravitacional.  
3.1.2.2. Elástica.  
3.1.3. Mecânica.  
3.2. Conservação da Energia Mecânica.  
3.3. Transformações de energia numa central hidrelétrica.  
3.4. Fontes alternativas de energia.  
3.4.1. Solar.  
3.4.2. Eólica.  
4. A água.  
4.1. Flutuação dos corpos: Empuxo de Arquimedes.  
4.2. Superfícies livres dos líquidos: Lei de Stevin.  
4.3. Estados físicos: sólido, líquido, gasoso.  
4.4. Mudanças de estados físicos: fusão, solidificação, vaporação condensação, sublimação.  
5. Calor.  
5.1. Equilíbrio térmico.  
5.2. Transmissão de calor.  
5.2.1. Condução.  
5.2.2. Convecção.  
5.2.3. Radiação Solar.  
6. Luz.  
6.1. Refração da luz na água.  
6.2. Fenômenos astronômicos.  
6.2.1. Noite.  
6.2.2. Dia.  
6.2.3. Eclipses.  
6.2.3.1. Solar.  
6.2.3.2. Lunar.  
7. Lâmpada elétrica incandescente.  
7.1. Resistência elétrica de um fio.  
7.2. Tensão elétrica.  
7.3. Potência elétrica.  
7.4. Efeito Joule.  
8. Relâmpagos. 
8.1. Processos de eletrização dos corpos.  
8.1.1. Contato.  
8.1.2. Indução.  
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8.2. Descarga elétrica entre corpos eletrizados.  
9. Bússola.  
9.1. Campo magnético terrestre.  
9.2. Magnetismo na matéria.  
9.3. Imãs.  
10. Acústica.  
10.1. Qualidades do som.  
10.2. Eco.  
10.3. Instrumentos sonoros.  
10.3.1. Sopro.  
10.3.2. Percussão.  

Química 
 

Objetivos Específicos:  
A prova de Química abrangerá os conteúdos básicos que deverão ser solicitados atendendo os 
seguintes critérios:  
- aplicar os conceitos de Química em situações envolvendo, preferencialmente, o cotidiano;  
- priorizar o raciocínio de análise e síntese ao invés de aplicação direta de fórmulas matemáticas, 
regras e algoritmos em geral;  
- utilizar dados experimentais visando obter a generalização subjacente.  
 
Conteúdo programático:  
1. A matéria e suas propriedades.  
2. Processos de separação de misturas.  
3. Soluções.  
3.1. Concentração.  
3.2. Solubilidade.  
4. Transformações químicas.  
4.1. Equações químicas e balanceamento.  
4.2. Fórmulas químicas: molecular, mínima e centesimal.  
4.3. Leis ponderais: Lavoisier, Proust e Dalton.  
4.4. Lei volumétrica de Gay-Lussac.  
4.5. Cálculo estequiométrico.  
5. Gases.  
5.1. Transformação isotérmica, isobárica e isocórica.  
5.2. Equação geral dos gases.  
5.3. Teoria cinética dos gases ideais.  
6. Cinética química.  
6.1. Teoria das colisões efetivas.  
6.2. Fatores que alteram a velocidade de reação: concentração, pressão, temperatura e 
catalisador.  
6.3. Lei da velocidade das reações.  
7. Equilíbrio químico.  
7.1. Caracterização do sistema em equilíbrio.  
7.2 Constante de equilíbrio.  
7.3 Equilíbrio ácido-base e pH.  
7.4 Fatores que alteram o sistema no equilíbrio.  
7.5 Princípio de Le Chatelier.  
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8. Termoquímica.  
8.1 Calor de reação: reação exotérmica, endotérmica e entalpia.  
8.2. Lei de Hess.  
8.3. Entalpia e energias de ligação.  
9. Eletroquímica.  
9.1. Reação de oxirredução e potenciais padrão de redução.  
9.2. Pilha e eletrólise.  
10. Compostos de carbono.  
10.1. Características gerais.  
10.2. Principais funções orgânicas.  
10.3. Compostos orgânicos no cotidiano.  
 

PROVA DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA  

Objetivos Gerais:  

A prova de conhecimentos de História e Geografia deverá ser orientada no sentido que o candidato possa 
demonstrar capacidade de:  

- articular idéias de modo coerente e expressar-se com clareza;  
- compreender idéias, relacionando-as;  
- conhecimento dos conteúdos dos ensinos fundamental e médio;  

 
Geografia 

 
Objetivos Específicos:  
Espera-se que a prova de geografia verifique os conhecimentos do candidato, considerando que ele seja capaz 
de:  
- compreender sua realidade local e os diversos sujeitos que participam da organização de sua ida cotidiana; - 
ter noções básicas a respeito da orientação, localização e representação espacial dos fenômenos geográficos;  
- analisar o processo de formação e estruturação do mundo contemporâneo na perspectiva da relação direta 
entre o homem, ser social, e a natureza, meio físico, a partir da utilização dos seus recursos e a transformação 
do ambiente natural;  
- demonstrar domínio sobre o lugar do Brasil no mundo contemporâneo, a partir do entendimento de suas 
diferenças regionais e dos diversos elementos que sociais, culturais, políticos e econômicos que configuram o 
território nacional;  
 
Conteúdo Programático:  
1. Os domínios naturais e o aproveitamento dos seus recursos.  
1.1. A diversidade natural e física brasileira e mundial.  
1.2. Caracterização geral das unidades geomorfológicas, climáticas, hidrográficas e vegetais e seu 
aproveitamento econômico.  
1.3. As especificidades do território brasileiro e problemática ambiental.  
2. Meio Ambiente e Políticas Públicas.  
2.1. Os processos antropogênicos e as mudanças climáticas e geomorfológicas.  
2.2. Poluição e degradação ambiental.  
2.3. Agrotóxicos e formas sustentáveis de produção agrícola.  
2.4. O Meio ambiente urbano e as políticas públicas.  
3. Cartografia, representação do espaço e interpretação de fenômenos geográficos.  
3.1. Representação e análise de dados por meio de cartogramas.  
3.2. Tratamento da informação geográfica e a visualização e entendimento dos fenômenos espaciais.  
4. Regionalização e Organização do Espaço Mundial.  
4.1 As estruturas e agentes hegemônicos do espaço mundial.  
4.2. Os espaços supranacionais.  
4.3. Distribuição espacial das atividades econômicas.  
4.4. As relações de dependência e subordinação internacional e a geopolítica.  
4.5. Divisão territorial do trabalho.  
4.6. Metropolização e Urbanização.  
4.7. Industrialização, fontes de energia e a produção e circulação de bens e serviços.  
4.8. Agricultura tecnificada e os movimentos sociais no campo.  
5. Brasil: Território e Sociedade.  
5.1 Regionalização e planejamento governamental.  
5.2. A dinâmica populacional e as condições de vida e de trabalho.  
5.3. Comércio, transportes e a circulação da produção.  
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5.4. Estrutura agrária e a questão campesina.  
5.5. As ligações externas e o comércio internacional.  

 
História 

Objetivos Específicos:  
As questões de História terão como princípios norteadores:  
- a reflexão sobre questões históricas pertinentes à realidade social.  
- o estudo comparado das permanências e mudanças observadas no processo histórico.  
- a apreensão dos processos históricos de um modo mais global, propiciando que os conhecimentos adquiridos 
façam sentido quando confrontados com as relações sociais.  
Espera-se do candidato que seja capaz, não só de relatar e identificar fatos históricos mas, principalmente, 
analisá-los, compreendê-los e relacioná-los, considerando a presença de diversos grupos humanos em 
diferentes tempos e espaços históricos.  
 
Conteúdo Programático:  
1. História da América.  
1.1. Formas de organização social no Novo Mundo.  
1.2. Formas de colonização européia na América (espanhola, inglesa e francesa).  
1.3. Economia, trabalho, cultura e religião nas colônias americanas.  
1.4. Idéias e Movimentos de Independência nas Américas.  
1.5. As Revoluções Mexicana e Cubana.  
1.6. Industrialização, Urbanização e Populismo na América Latina.  
1.7. Militarismo, Ditadura e Democracia na América Latina.  
2. História do Brasil.  
2.1. As populações indígenas do Brasil: organização e resistência.  
2.2. O sistema colonial: engenho e escravidão.  
2.3. A atuação dos jesuítas na Colônia.  
2.4. A interiorização: bandeirismo, extrativismo, pecuária e mineração.  
2.5. Vida urbana: cultura e sociedade.  
2.6. Apogeu e crise do sistema colonial. Reformismo ilustrado, rebeliões locais e tentativas de emancipação.  
2.7. O período joanino e o movimento de independência.  
2.8. A consolidação do Estado Nacional: centralização e resistências.  
2.9. O 2° Império: economia, urbanização, instituições políticas e vida cultural.  
2.10. A crise do sistema escravista e a imigração.  
2.11. O advento e consolidação da República. As oligarquias e os interesses regionais.  
2.12. Industrialização, movimento operário e crises políticas na Primeira República.  
2.13. O movimento modernista.  
2.14. A Revolução de 30 e o Estado Novo (1930-1945).  
2.15. A democracia populista (1945-1964).  
2.16. O Estado Autoritário (1964-1985): repressão e desenvolvimento excludente.  
2.17. Movimentos culturais e artísticos nos anos sessenta e setenta do século XX.  
2.18. O sistema político atual.  

 
 

PROVA DE REDAÇÃO  
 

O candidato deverá escolher uma dentre duas propostas apresentadas, sendo cada uma delas 
baseada na leitura prévia de textos de teor verbal e não-verbal. O candidato deverá demonstrar competência 
comunicativa condizente com o gênero escolhido para desenvolver texto em prosa que se mostre adequado 
dos pontos de vista semântico, morfossintático e discursivo para a escrita de:  
1) texto em prosa de teor narrativo. Espera-se, neste caso, a redação de textos nos gêneros da crônica, do 
conto ou da reportagem.  
2) texto em prosa de teor argumentativo. Espera-se neste caso a redação de texto nos gêneros da carta oficial 
ou da mensagem eletrônica.  
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
  

PROCESSO SELETIVO UFSCar 2013 PARA CANDIDATOS INDÍGENAS  
 

DADOS PESSOAIS 
  1. NOME DO CANDIDATO 

    

    
 

  2. DOCUMENTO DE IDENTIDADE       3. DATA DE NASCIMENTO      4. SEXO 
                                   UF           DIA     MÊS      ANO              (    ) MASCULINO 

                        (    ) FEMININO                                                                         

  5. ANO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO  
  6. CPF (se tiver)       7. ETNIA INDÍGENA 

              
  8. TERRA INDÍGENA 

      
  9. ALDEIA 

       
10. MUNICÍPIO         11. UF                12. CONTATO DDD/TEL:   

                
13. ÓRGÃO REGIONAL FUNAI (cuja chefia assinará a Declaração de Etnia)      

             
  

 

ENDEREÇO PARA CONTATO 
 14. RUA / nº. 

     
 15. BAIRRO        16. MUNICÍPIO     UF 

                
 17. DDD / TELEFONE           18. DDD / CELULAR           19. E-MAIL 

               
 

20. CÓDIGO DO CURSO PRETENDIDO                                             
 

21. NOME DO CURSO                       

                   
 

22.CAMPUS UNIVERSITÁRIO   23. JÁ TERMINOU ALGUM CURSO SUPERIOR ? 

                   (     )   SIM     (     )    NÃO 
 

Recorte essa parte de baixo e guarde-a com você. Fique atento ao calendário do Processo Seletivo! Leia o Manual do Candidato! 
 

INFORMAÇÕES SOBRE AS PROVAS 
DATA HORÁRIO MATÉRIAS 

16/12/2012 às 8 horas Provas de Leitura, Compreensão e Interpretação de Texto, 
Ciências Naturais e Matemática, História e Geografia. 

16/12/2012 às 14 horas Prova de Redação 

17/12/2012 
das 8 às 12 horas 

e a partir das 14 horas Prova Oral e Prova de Aptidão Musical 

O CANDIDATO DEVERÁ PORTAR DOCUMENTO DE IDENTIDADE ORIGINAL E CANETA 
ESFEROGRÁFICA DE TINTA AZUL OU PRETA 

DISQUE VUNESP - Telefone (11) 3874-6300 - www.vunesp.com.br

 
 

COLE AQUI 
FOTO 3X4 
RECENTE 
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24. CÓPIA DA CÉDULA DE IDENTIDADE 
 
ATENÇÃO!  Colar a cópia da cédula de identidade, de boa qualidade, com os dados legíveis, 
conforme a disposição abaixo. Não será aceita cópia de má qualidade, cópia em papel de fax ou 
digitalizada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
25. DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE (LEIA COM ATENÇÃO E NÃO ESQUEÇA DE ASSINAR!) 

 
a) Declaro que conclui ou concluirei o ensino médio ou equivalente até 31/12/2012. 
b) Declaro ser responsável pelas informações contidas nesta ficha de inscrição e estar ciente de que 

não serão permitidas alterações posteriores. Declaro, ainda, ter pleno conhecimento do contido 
no regulamento do processo seletivo, no Manual do Candidato e em seus anexos, estando de 
acordo com todas as normas vigentes para o PROCESSO SELETIVO UFSCAR 2013 PARA 
CANDIDATOS INDÍGENAS. 

 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  ____/____/______      ____________________________ 
                    CIDADE                            DATA         ASSINATURA DO CANDIDATO 
 

ATENÇÃO ! 
 

ESTA FICHA DE INSCRIÇÃO CORRETAMENTE PREENCHIDA E ASSINADA DEVE SER 
ENVIADA JUNTAMENTE COM O QUESTIONÁRIO SOCIOEDUCACIONAL DEVIDAMENTE 
RESPONDIDO E TAMBÉM COM A DECLARAÇÃO DE VÍNCULO E ETNIA COM 
COMUNIDADE INDÍGENA.  

CUIDADO PARA NÃO ESQUECER NENHUM DOCUMENTO E CONFIRA TUDO ANTES 
DE ENVIAR, DENTRO DO PRAZO PARA INSCRIÇÃO, VIA CORREIOS E COM AVISO DE 
RECEBIMENTO! 

 

LEIA O MANUAL DO CANDIDATO! 

 

 
 
 

CÉDULA DE IDENTIDADE 
 

FRENTE 

 

 
 
 

CÉDULA DE IDENTIDADE 
 

VERSO 

 
ASSINE NO LOCAL 

INDICADO 



 27

ANEXO III 

QUESTIONÁRIO SOCIOEDUCACIONAL 
  

PROCESSO SELETIVO UFSCar 2013 PARA CANDIDATOS INDÍGENAS 

 As informações desse questionário fornecerão 
subsídios para pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de 
Ações Afirmativas da UFSCar e não influirão, de maneira 
alguma, no resultado do processo seletivo. 
 O preenchimento deste questionário deverá ser 
feito com atenção, tendo em vista que os dados nele 
contidos contribuirão para o processo de consolidação do 
ingresso por reserva de vagas na UFSCar. 
 Este formulário, depois de preenchido, deverá ser 
obrigatoriamente enviado junto com a ficha de 
inscrição e com a declaração de etnia e vínculo com 
comunidade indígena. 
 
1. Nome do Candidato: 

________________________________________

________________________________________ 

2. Nome Indígena (se tiver):  

________________________________________

________________________________________ 

3. Sexo:    (    )  masculino (    )  feminino 

 

4. Data de Nascimento: ____/_____/______   

5. Local de Nascimento:  

Município - Estado: 

________________________________________ 

Terra indígena: 
________________________________________ 
 

6. Estado Civil:    (    )  casado     (    )  solteiro   

(    )  outro – qual? ____________________________ 

7. Tem filhos?   (    ) não     

  (    ) sim – quantos? ________________ 

8. Tem outros dependentes?   

(    ) não (    )  sim – quantos ? ______________________ 

9. Endereço Atual:  

___________________________________________

___________________________________________ 

Município - Estado: 
________________________________________ 
Endereço eletrônico (e-mail) se possuir: 
________________________________________ 
 

10. Etnia do Candidato: 

________________________________________ 

 

11. Quanto tempo você morou ou há quanto tempo mora 
em Terra indígena ?  

___________________________________________ 

12.  Qual a primeira língua que você aprendeu em 
casa?_______________________________________ 

 

13. Você fala uma Língua Indígena ?    
(     )  Sim, fluentemente  
(     )  Sim, com alguma dificuldade  
(     )  Sim, com muita dificuldade  
(     )  Não falo, mas entendo 
(     )  Não falo 
 

14. Se você fala uma Língua Indígena, em que situação 
você usa essa língua: 
(     )  Em casa 
(     )  Em conversa com parentes 
(     )  No dia a dia 
(     )  Nos rituais 
(     )  Na escola 
(     )  No trabalho 
(     )  Na igreja 
(     )  Em outras situações – Quais ? 

___________________________________________ 
 

15. Seu pai fala a Língua Portuguesa  ?        

(    ) não (    )  sim 

16. Seu pai fala alguma Língua Indígena ?  (   )  Não 

(    )  Sim -  Qual:__________________________________ 

17. Sua mãe fala a Língua Portuguesa  ?       

(    ) não (    )  sim 

18. Sua mãe fala alguma Língua Indígena ? (   )  Não 

(    )  Sim -  Qual:__________________________________ 

19. Onde você cursou de 1ª a 4ª série do Ensino 
Fundamental ? 

 
a) Na Aldeia   

(    )  Escola Indígena     
(    )  Outra – Qual? ______________________________ 

 
b) Fora da Aldeia 

(    )  Escola Pública     
(    ) Escola Particular    
(    ) Escola de Missão 
(    )  Outra – Qual? ______________________________ 
 

20. Onde você cursou de 5ª a 8ª série do Ensino 
Fundamental ? 

 
a) Na Aldeia   

(    )  Escola Indígena     
(    )  Outra – Qual? ______________________________ 

 
b) Fora da Aldeia 

(    )  Escola Pública     
(    ) Escola Particular    
(    ) Escola de Missão 
(    )  Outra – Qual? ______________________________ 



 

21. Onde você cursou o Ensino Médio? 

Na Aldeia   

(    )  Escola Indígena     

(    )  Outra – Qual? ______________________________ 

 

b) Fora da Aldeia 

(    )  Escola Pública     

(    ) Escola Particular    

(    ) Escola de Missão 

(    )  Outra – Qual? ______________________________ 

22. O Ensino Médio que você cursou foi: 

(    )  Regular     

(    ) Educação de jovens e adultos – supletivo 

(    )  Profissionalizante       

(    ) Magistério 

 

23. Em que ano você concluiu o Ensino Médio?  

________________________________________________ 

24.  Você já fez algum curso preparatório (cursinho) para 

vestibular ? (    ) Não 

(    ) Sim – Por quanto tempo ? _______________________ 

Onde? __________________________________________ 

25. Você já prestou algum vestibular para curso de nível 

superior ? (    ) não     

           (    ) sim – quantos? ___________________  

26. Você já frequentou ou frequenta algum curso de nível 

superior ?  

(    ) Não 

(    ) Sim – Por quanto tempo ? _______________________ 

Onde?__________________________________________ 

27. Qual o principal motivo que o levou à escolha da 
UFSCar ? 
(    ) Única que oferece o curso que deseja 
(    ) Por oferecer ensino gratuito 
(    ) Pela qualidade do ensino oferecido 
(    ) Pela proximidade com a residência da família 
(    ) Pelo apoio oferecido (moradia, bolsas) 
(    ) Outro. Qual ? _____________________________ 
 

28. Qual o principal motivo que o levou à escolha de seu 
curso ? 
____________________________________________

____________________________________________ 

____________________________________________ 

29. Quais atividades você desenvolve para sobreviver ? 
Dentro da Aldeia:__________________________________  

_______________________________________________ 

Fora da Aldeia:___________________________________ 
 
________________________________________________ 
 
30. Você tem renda fixa ?  (    ) Não 
Sim (    )  salário 
 (    )  aposentadoria 
 (    ) pensão 
 (    ) outro – qual ? _________________________ 
 
31. Você recebe algum outro tipo de apoio financeiro ?  
      (    ) Não 
 Sim  (    )  bolsa família 
               (    )  cesta básica 
               (    ) outro – qual ?___________________ 
 
32. Quais são suas atividades quando não esta 

trabalhando ou estudando ? 
____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

 

33. Quais são suas fontes de informação sobre 
atualidades? 

(    )  Rádio    
(    )  Televisão  
(    )  Jornal    
(    )  Revista 
(    )  Internet 
(    )  Outros – quais ?  
________________________________________________ 
 
34. Com que recursos você se manterá durante o curso? 
(     ) Recursos Próprios               
(     ) Bolsa da Instituição 
(     ) Ajuda Familiar                      
(     ) Outros. Quais? 
 
________________________________________________ 

 
35. Você utiliza computador? 
(    )  Não 
(    )  Sim 
 

36. Você tem acesso à Internet ?  

(    )  Não 
(    )  Sim – Onde acessa a internet ? 
 
 _______________________________________________ 
 



 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE ETNIA E DE VÍNCULO COM 
COMUNIDADE INDÍGENA  

 
Eu, _______________________________________________________________________ 

portador da Cédula de Identidade nº ________________________, UF ____, DECLARO, 

para fins de inscrição no PROCESSO SELETIVO UFSCAR 2013 PARA CANDIDATOS 

INDÍGENAS, que sou da etnia ___________________________________________. 

Preencha um dos quadros a seguir: 
 
 
(     ) resido em Terra indígena: _____________________________________________  

  Aldeia:  _____________________________________________________________  

  Município de: _____________________________ Estado:  ____________________   

 Telefone(s) para contato:  ____________________________________________  

  
 

(     ) resido em área urbana:  _______________________________________________   

 Rua / Av.:  ___________________________________________________________  

 Bairro:  ______________________________________________________________  

 Município de: _____________________________ Estado:  ____________________  

 Telefone(s) para contato:  _______________________________________________  

 

Por ser a expressão da verdade, assino esta declaração. 

 

 

 
 
 

(nome da etnia indígena) 

______________________________________ 
Cidade e data 

______________________________________ 
Assinatura do Candidato 

 

 
ASSINE NO LOCAL 

INDICADO 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura da Liderança Indígena 

 
 

_____________________________________ 
Nome legível da Liderança Indígena 

 
 

_____________________________________ 
Nº da Cédula de Identidade da Liderança Indígena 

 

 
 

_____________________________________ 
Assinatura do Representante Regional da FUNAI 

 
 

_____________________________________ 
Nome legível do Representante Regional da FUNAI 

 
 

_____________________________________ 
Nº da Cédula de Identidade do Rep.Regional da FUNAI 

 


