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PROGRAMA DE INGRESSO AO ENSINO SUPERIOR 2010 
 

A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) está implementando o novo modelo do 

Concurso Vestibular da UFSM, que substituirá o atual Vestibular e o Programa de Ingresso ao 

Ensino Superior (PEIES). 

Até 2011, a UFSM deve assegurar o direito dos candidatos participantes do PEIES, 

conforme estabelecido em editais. 

Diante disso, veja, a seguir, os principais procedimentos relativos ao PEIES 2010. 

 

 

 Distribuição das vagas 

O candidato concorre a 20% das vagas aos cursos de graduação da UFSM. 

 

 Quem pode participar 

Pode participar do PEIES o candidato que já realizou a Prova de Acompanhamento I (1ª 

série do Ensino Médio) e/ou II (2ª série do Ensino Médio). 

 

 Ações afirmativas1 

O candidato que realizar a Prova de Acompanhamento III deve fazer a opção de Ação 

afirmativa (reserva de vagas). 

 

 Processo de inscrição 

O candidato realiza sua renovação de inscrição II (2ª série) ou III (3ª série). 

 

                                                        
1 Ações afirmativas: sistema de reserva de vagas aos cursos de graduação da UFSM para candidatos afro-
brasileiros negros, pessoas com necessidades especiais, estudantes de escola pública brasileira e indígenas, de 
acordo com a Resolução 011/2007 da Universidade.  
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 Estrutura das provas 

 

 

 Conteúdo para as provas 

O conteúdo para as provas consta no Roteiro Programático, versão 2008, disponível no 

site da COPERVES. 

 

ATENÇÃO! 

Como o PEIES será realizado somente para candidatos já inscritos, os estudantes da 

1ª série do Ensino Médio que desejarem participar do processo seriado devem se inscrever 

para o Concurso Vestibular - Processo Seletivo Seriado. 

Em editais a serem divulgados, constarão as normas de participação dos candidatos. 

 

 

Veja, a seguir, um comparativo entre o PEIES 2010 e o Concurso Vestibular 2011. 

Dia da prova 
(turno) Horário Duração Nº 

questões Constituição 

12.12.2010 

(tarde) 
14h - 

18h20min 4h e 20min 52 

Biologia (5 questões),  Física (5 questões),  Geografia (7 
questões),  História (8 questões),  Língua Estrangeira (7 
questões),  Língua Portuguesa (5 questões),  Literatura 

Brasileira (5 questões), Matemática (5 questões) e Química 
(5 questões). 

12.12.2010 

(tarde) 

14h - 
18h20min 

4h e 20min 53 

Biologia (5 questões),  Filosofia (8 questões),  Física (5 
questões),  Geografia (8 questões),  História (7 questões),  
Língua Portuguesa (5 questões),  Literatura Brasileira (5 

questões), Matemática (5 questões) e Química (5 questões). 

07.1.11 

(tarde) 
16h - 18h 2 horas - Redação 
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COMPARATIVO  
PEIES 2010 E CONCURSO VESTIBULAR 2011 

 

ATIVIDADE PEIES 2010 
CONCURSO VESTIBULAR 2011 

Seriado Único 

Distribuição das vagas 
O candidato concorre a 20% das vagas 
aos cursos de graduação da UFSM. 

-* 
O candidato concorre a 80% das 
vagas aos cursos de graduação da 
UFSM. 

Quem pode participar 
Candidato que já realizou a Prova de 
Acompanhamento I (1ª série do Ensino 
Médio) e/ou II (2ª série do Ensino Médio). 

Candidato que está matriculado no 
Ensino Médio ou que já concluiu o 
Ensino Médio ou equivalente e que 
deseja optar pela modalidade seriada 
para ingresso. 

Independente da série que o 
candidato está cursando, poderá 
realizar a Prova Seletiva 1. 

Candidato que já concluiu ou que está 
em fase de conclusão do Ensino Médio 
ou equivalente. 

Ações afirmativas 
O candidato que realizar a Prova de 
Acompanhamento III deve fazer a opção 
de Ação afirmativa (reserva de vagas). 

-* 
O candidato deve fazer a opção de 
Ação afirmativa (reserva de vagas). 

Processo de inscrição 
O candidato realiza sua renovação de 
inscrição II (2ª série) ou III (3ª série). 

O candidato realiza sua inscrição para 
o Processo Seletivo Seriado, 
constituído pela Prova Seletiva 1. 

O candidato realiza sua inscrição para o 
Processo Seletivo Único, constituído 
pelas Provas Seletivas 1, 2 e 3. 
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ATIVIDADE PEIES 2010 
CONCURSO VESTIBULAR 2011 

Seriado Único 

Estrutura das provas 
O candidato realiza a Prova de 
Acompanhamento II (2ª série) ou III (3ª 
série). 

O candidato realiza a Prova Seletiva 1, 
referente aos conteúdos da 1ª série do 
Ensino Médio. 

O candidato realiza as Provas 
Seletivas 1, 2 e 3, referentes aos 
conteúdos da 1ª, 2ª e 3ª séries, 
respectivamente. 

Conteúdo para as provas 
O candidato realiza as provas de acordo 
com o Roteiro Programático, versão 2008. 

O candidato realiza as provas de acordo com o Roteiro Programático, versão 
2008, adaptado (houve mudanças nas leituras mínimas obrigatórias de Literatura 
Brasileira). 

Aplicação das provas 
As provas serão aplicadas no dia 12 de 
dezembro, em 91 cidades-polo. 

A prova será aplicada no dia 5 de janeiro 
de 2011, em 22 municípios-sede. 

As provas serão aplicadas no dia 5, 
6 e 7 de janeiro de 2011, em 22 
municípios-sede. 

Nota do ENEM Não é utilizada. -* 
A nota final é composta por 80% 
da Prova Seletiva da UFSM e 20% 
da nota do ENEM. 

 

*Alguns procedimentos são válidos para o Processo Seletivo Seriado somente quando ocorrer a Prova Seletiva 3 (distribuição das 

vagas, Ações afirmativas e utilização da nota do ENEM), pois nessa série que se encerra o ciclo. 


