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PROGRAMAS DE INGRESSO 2011 

 

O Pró-Reitor de Graduação da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), no uso 
de suas atribuições, e considerando o disposto nas Resoluções ns. 30 e 31/2010 do 
Conselho Setorial de Graduação (CONGRAD), torna pública a abertura do processo de 
seleção para preenchimento de vagas discentes, nos Cursos de Graduação da UFJF, por 
meio do Concurso Vestibular 2011. 

 
Art. 1º  Para participar do Concurso Vestibular 2011 da UFJF, o candidato 

deverá previamente inscrever-se para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 
aplicado pelo Instituto Nacional e Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
(INEP) / Ministério da Educação (MEC), até o dia 09 de julho de 2010, para tanto 
acessando o endereço www.inep.gov.br. 

    
 Parágrafo Único. O candidato deverá prestar as provas do ENEM, Exame que 
corresponderá à Primeira Etapa do Vestibular 2011 da UFJF, e as notas por ele obtidas 
serão computadas, pela UFJF, para os fins de aprovação para a Segunda Etapa.  
 

Art. 2º  As inscrições para os Processos Seletivos da UFJF, Vestibular e 
PISM, serão realizadas exclusivamente pela Internet, em datas e horários a serem 
divulgados em Edital Complementar, nos termos desse artigo. 

 
§ 1º  Para se inscrever no Concurso Vestibular 2011 e no Programa de Ingresso 

Seletivo Misto (PISM), o candidato deverá possuir inscrição no Cadastro de Pessoas 
Físicas (CPF) / Ministério da Fazenda (MF). 

 
§ 2º Os quantitativos de cursos e de vagas, os procedimentos para a inscrição, 

os locais de realização das provas e as demais informações e dados, relativos ao 
Vestibular 2011 da UFJF, serão divulgados em Edital Complementar juntamente com as 
normas relativas ao Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM), a ser publicado até o 
dia 30 de agosto de 2010. 
 

§ 3º  As provas dos Processos Seletivos da UFJF serão realizadas nas seguintes 
datas: 

I – PISM I e II: nos dias 12, 13 e 14 de dezembro de 2010; 
II – PISM III: nos dias 19, 20 e 21 de dezembro de 2010; 
III – da Segunda Etapa do Vestibular: nos dias 20 e 21 de dezembro de 2010. 
  
Art. 3º  Os casos omissos serão resolvidos pelo Pró-Reitor de Graduação da 

UFJF. 
Juiz de Fora, 01 de julho de 2010. 
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