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A Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul (UFMS) destaca-se como uma das 
principais instituições de ensino superior 
do Brasil. Com sede em Campo Grande, 
capital de Mato Grosso do Sul, a UFMS 
tem expandido seu protagonismo com 
diversas unidades regionais, que incluem 
divisas com cinco estados brasileiros e 
fronteiras com Bolívia e Paraguai.

A UFMS é movida pelo desejo de ser 
referência nacional e internacional em 
Ciência, Tecnologia, Empreendedorismo 
e Inovação, alavancando o conhecimen-
to produzido na academia para além de 
seus limites geográficos.

O Manual do Candidato UFMS atende ao 
Decreto 9.094, de 17 de julho de 2017, 
trazendo uma série de informações so-

Marcelo Augusto Santos Turine
Reitor

FIQUE CONECTADO À UFMS

/ufmsbr

@ufmsoficial

@ufmsbr

/tvufms

Rádio Educativa 
UFMS 99.9

APRESENTAÇÃO
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bre como ingressar em nossos cursos de 
graduação. Em 2023, são mais de 10,5 
mil vagas oferecidas.

Esperamos você em Nossa Universidade. 
Desejamos uma ótima jornada nos estu-
dos e sucesso nas provas. 

Um grande abraço.

ufms.br

https://twitter.com/ufmsbr
https://www.youtube.com/channel/UC4p7d_1KehpvAb7_9-WlkdA


APRESENTAÇÃO

Com 62 anos de história, sendo 43 
como Federal, a UFMS se orgulha de 
ser a maior e melhor universidade pú-
blica do estado, alcançando mais de 
27 mil estudantes. 

A UFMS oferece cursos de graduação 
(presencial e a distância) e de pós-gra-
duação (residências, especializações, 
mestrado e doutorado). Conta com 
mais de 3,5 mil servidores, entre do-
centes e técnico-administrativos distri-
buídos em seus diversos câmpus.

A Universidade promove o acesso ao 
ensino superior público, gratuito, de 
qualidade e inclusivo. Em sua trajetó-
ria, a UFMS consolida seu compromis-
so com a comunidade e atendendo as 
vocações regionais com a implanta-
ção de novos cursos de licenciatura, 
de tecnologia e bacharelado.

Com o objetivo de fortalecer a educa-
ção superior pública, a UFMS integrou 
o Plano de Desenvolvimento institucio-
nal (PDI) e o Projeto Pedagógico Ins-
titucional (PPI) para o período 2020-
2024, modernizando seus processos 
internos e o planejamento. A integra-
ção das duas principais diretrizes refle-
te o amadurecimento da Instituição re-
ferente a políticas e práticas de gestão, 
ensino de graduação e pós-graduação, 
pesquisa, inovação, empreendedoris-
mo, extensão e sustentabilidade.

  VISÃO
“Ser uma universidade reconhecida 
nacional e internacionalmente por 
sua excelência no ensino, pesquisa, 
extensão e inovação”

              VALORES
• Ética
• Respeito
• Transparência
• Efetividade
• Interdisciplinaridade
• Profissionalismo
• Sustentabilidade
• Independência

  MISSÃO
“Desenvolver e socializar o conhe-
cimento, formando profissionais 
qualificados para a transformação 
da sociedade e o crescimento sus-
tentável do país.”

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

HISTÓRICO
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https://www.ufms.br/universidade/historico/
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• DIPLOMA DIGITAL 

• LÍDER EM GOVERNANÇA - IGG 
(2017 - 2018 - 2021)

• REFERÊNCIA EM CULTURA  
EMPREENDEDORA

• ENTRE PRINCIPAIS 
DEPOSITANTES DE  
PEDIDOS DE PROPRIEDADE 
INTELECTUAL

MANUAL DO CANDIDATO  UFMS 2023
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PORQUÊ ESCOLHER A UFMS

• DESTAQUE NO PAÍS EM 
SUSTENTABILIDADE
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9

V
O

LT
A

R
 A

O
 S

U
M

Á
R

IO

• ENTRE AS MELHORES 
DO MUNDO





VESTIBULAR

PASSE

4 de dezembro de 2022
das 8h às 13h, MS | das 9h às 14h, DF

1ª, 2ª e 3ª ETAPAS
11 de dezembro de 2022

das 8h às 13h, MS | das 9h às 14h, DF

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

DATA E HORÁRIOS

http://ingresso.ufms.br


A UFMS



10 CÂMPUS
Campo Grande, 
Aquidauana,  
Chapadão do 
Sul, Corumbá, 
Coxim, Naviraí,  
Nova Andradina, 
Paranaíba, Ponta 
Porã e Três Lagoas.

10 POLOS EAD
Água Clara, 
Bataguassu,
Bela Vista, Bonito, 
Camapuã,
Costa Rica, Japorã, 
MIranda, Porto 
Murtinho, Rio Brilhante 
e São Gabriel do Oeste.

2 BASES DE 
PESQUISA
Bonito e Pantanal

FAZENDA 
ESCOLA
Terenos

CONHECENDO A UFMS
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https://www.ufms.br/universidade/localizacao/
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CAMPO GRANDE

População estimada 
906.092 habitantes*.

*https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/campo-grande/panorama
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CIDADE 
UNIVERSITÁRIA

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/campo-grande/panorama
https://www.ufms.br
https://www.ufms.br/mapas-dos-campus-da-ufms/


População estimada 48.029 habitantes*.

O acesso a Aquidauana a partir de Campo 
Grande é pela BR262, são 140 km

*https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/aquidauana/panorama

CONHECENDO A UFMS
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CPAQ

CÂMPUS DE  
AQUIDAUANA

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/aquidauana/panorama
https://www.ufms.br
https://www.ufms.br/mapas-dos-campus-da-ufms/
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População estimada 25.865 habitantes*.

O acesso a Chapadão do Sul a partir de Campo 
Grande é pela BR-163 e BR-060, são 331 km

*https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/chapadao-do-sul/panorama
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CÂMPUS DE                  
CHAPADÃO DO SUL
CPCS

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/chapadao-do-sul/panorama
https://www.ufms.br
https://www.ufms.br/mapas-dos-campus-da-ufms/


População estimada 33.459 habitantes*.

O acesso a Coxim a partir de Campo 
Grande é pela BR-163, são 254 km 

*https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/coxim/panorama

CONHECENDO A UFMS
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CÂMPUS DE 
COXIM                  
CPCX

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/coxim/panorama
https://www.ufms.br
https://www.ufms.br/mapas-dos-campus-da-ufms/
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População estimada 55.689 habitantes*.

O acesso a Naviraí a partir de Campo Grande é 
pela BR-163, passando por Dourados, são 364 km

*https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/navirai/panorama
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CPNV

CÂMPUS 
DE NAVIRAÍ

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/navirai/panorama
https://www.ufms.br
https://www.ufms.br/mapas-dos-campus-da-ufms/


População estimada 55.224 habitantes*.

O acesso a Nova Andradina a partir de Campo 
Grande é pela BR-163 e BR-267, são 298 km

*https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/nova-andradina/panorama

CONHECENDO A UFMS
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CPNA

CÂMPUS DE 
NOVA ANDRADINA

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/nova-andradina/panorama
https://www.ufms.br
https://www.ufms.br/mapas-dos-campus-da-ufms/
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População estimada 112.058 habitantes*.

O acesso a Corumbá a partir de
Campo Grande é pela

BR-262, são 428 km*https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/corumba/panorama
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CPAN

CÂMPUS DO PANTANAL 
CORUMBÁ

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/corumba/panorama
https://www.ufms.br
https://www.ufms.br/mapas-dos-campus-da-ufms/


População estimada 42.276 habitantes*.

O acesso a Paranaíba a partir de Campo 
Grande é pela BR-262 e MS-377, são 407 km

*https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/paranaiba/panorama

CONHECENDO A UFMS
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CPAR

CÂMPUS DE  
PARANAÍBA

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/paranaiba/panorama
https://www.ufms.br
https://www.ufms.br/mapas-dos-campus-da-ufms/
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População estimada 93.937 habitantes*.

O acesso a Ponta Porã a partir de Campo 
Grande pode ser feito pela BR-163 e BR-

463, passando por Dourados com 343 km

*https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/ponta-pora/panorama
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CPPP

CÂMPUS DE 
PONTA PORÃ

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/ponta-pora/panorama
https://www.ufms.br
https://www.ufms.br/mapas-dos-campus-da-ufms/


População estimada 123.281 habitantes*.

O acesso a Três Lagoas a partir de Cam-
po Grande é pela BR262. São 326 km

*https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/tres-lagoas/panorama

CONHECENDO A UFMS
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CPTL

CÂMPUS DE 
TRÊS LAGOAS

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/tres-lagoas/panorama
https://www.ufms.br
https://www.ufms.br/mapas-dos-campus-da-ufms/


E CURSOS



CURSOS DE GRADUAÇÃO
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VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

UFMS E AS 
PROFISSÕES

AQUIDAUANA
ADMINISTRAÇÃO 12 vagas
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL - licenciatura 6 vagas
LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS - licenciatura 6 vagas
HISTÓRIA - licenciatura 8 vagas
GEOGRAFIA - bacharelado 8 vagas
GEOGRAFIA - licenciatura 8 vagas
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 12 vagas
MATEMÁTICA - licenciatura 8 vagas
PEDAGOGIA - licenciatura 10 vagas
LICENCIATURA INTERCUTURAL INDÍGENA

 

https://www.ufms.br/cursos/graduacao/
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PRESENCIAL
E ON-LINE
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 CURSOS DE GRADUAÇÃO COM PROVAS PRESENCIAIS

AQUIDAUANA

CAMPO GRANDE

PROVAS

ADMINISTRAÇÃO 
LICENCIATURA INTERCUTURAL INDÍGENA 

MEDICINA 
ODONTOLOGIA 
MEDICINA VETERINÁRIA 
ZOOTECNIA 
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO 
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO
ENGENHARIA DE SOFTWARE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 
DIREITO 
ARQUITETURA E URBANISMO
ENGENHARIA AMBIENTAL 
ENGENHARIA CIVIL 
ENGENHARIA ELÉTRICA
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
ENGENHARIA QUÍMICA
ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
CIÊNCIAS ECONÔMICAS
FARMÁCIA
NUTRIÇÃO
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
ENFERMAGEM
FISIOTERAPIA
ARTES VISUAIS
MÚSICA
JORNALISMO
AUDIOVISUAL
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL
HISTÓRIA
PSICOLOGIA
PEDAGOGIA
EDUCAÇÃO FÍSICA
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CHAPADÃO DO SUL
AGRONOMIA
ADMINISTRAÇÃO

CORUMBÁ
DIREITO
ADMINISTRAÇÃO
PSICOLOGIA

COXIM
ENFERMAGEM
DIREITO

NAVIRAÍ
ADMINISTRAÇÃO
ARQUITETURA E URBANISMO

PARANAÍBA
ADMINISTRAÇÃO
PSICOLOGIA
MEDICINA VETERINÁRIA

TRÊS LAGOAS
PEDAGOGIA
DIREITO
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
MEDICINA
DIREITO
ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ENFERMAGEM
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
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PROVAS

 CURSOS DE GRADUAÇÃO COM PROVAS ON-LINE

ÁGUA CLARA
HISTÓRIA - EaD
PEDAGOGIA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL

AQUIDAUANA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL
LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS
HISTÓRIA
GEOGRAFIA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
MATEMÁTICA
PEDAGOGIA
GEOGRAFIA

BELA VISTA
HISTÓRIA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL

CAMPO GRANDE
ENGENHARIA AMBIENTAL
GEOGRAFIA
MATEMÁTICA
QUÍMICA
QUÍMICA TECNOLÓGICA
FÍSICA
TURISMO
PROCESSOS GERENCIAIS - TECNOLÓGICO
ENGENHARIA DE ALIMENTOS
LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS
FILOSOFIA
CIÊNCIAS SOCIAIS
HISTÓRIA
EDUCAÇÃO DO CAMPO
TECNOLOGIA EM CIÊNCIA DOS DADOS
PROCESSOS GERENCIAIS
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
TECNOLOGIA EM GESTÃO COMERCIAL
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE MÍDIAS SOCIAIS DIGITAIS
TECNOLOGIA EM GESTÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS E NOTARIAIS
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL

CHAPADÃO DO SUL
ENGENHARIA FLORESTAL
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CORUMBÁ
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
MATEMÁTICA
EDUCAÇÃO FÍSICA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PEDAGOGIA
HISTÓRIA
PEDAGOGIA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL

COSTA RICA
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
GEOGRAFIA
HISTÓRIA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
MATEMÁTICA
EDUCAÇÃO FÍSICA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PEDAGOGIA
HISTÓRIA
PEDAGOGIA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL
HISTÓRIA

COXIM
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
LETRAS - PORTUGUÊS
HISTÓRIA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL

MIRANDA
HISTÓRIA
PEDAGOGIA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL

NAVIRAÍ
PEDAGOGIA
PEDAGOGIA

NOVA ANDRADINA
HISTÓRIA
ADMINISTRAÇÃO
CIÊNCIAS CONTÁBEIS
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
HISTÓRIA
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PROVAS

PARANAÍBA

PONTA PORÃ

PORTO MURTINHO

RIO BRILHANTE

SÃO GABRIEL DO OESTE

SIDROLÂNDIA

TRÊS LAGOAS

MATEMÁTICA

MATEMÁTICA
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO
PEDAGOGIA

HISTÓRIA
PEDAGOGIA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL

HISTÓRIA
PEDAGOGIA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL

HISTÓRIA
PEDAGOGIA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL

HISTÓRIA
PEDAGOGIA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL

GEOGRAFIA
LETRAS - PORTUGUÊS/ESPANHOL
LETRAS PORTUGUÊS E LITERATURA
LETRAS - PORTUGUÊS/INGLÊS
HISTÓRIA
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
MATEMÁTICA
GEOGRAFIA
HISTÓRIA



DE INGRESSO



1º O Edital completo do Processo Seletivo 
Vestibular traz as regras, cronograma, to-
tal de vagas e modalidade de cada curso.

2º  Acesse a página de ingresso da UFMS 
e escolha uma das opções: treineiro ou 
concorrente a curso de graduação (ampla 
concorrência ou vagas reservadas). Esco-
lha também o curso desejado e o municí-
pio onde quer realizar a prova.

ATENÇÃO! 
Todo candidato deverá obrigatoriamente 
ter condições de apresentar o Certificado 
de Conclusão do Ensino Médio no ato da 
matrícula, caso seja aprovado e convocado.

3º  Acompanhe sua inscrição no site. Se-
rão publicados resultados dos pedidos de 
isenção de taxa de inscrição e, posterior-
mente, a relação de inscrições efetivadas.

4º Com a inscrição efetivada, continue 
acompanhando o site para saber o local da 
sua prova, além da data e horário previstos 
no Edital.

5º  Após fazer sua prova, o resultado pre-
liminar é publicado e, em seguida, aberto o 
período para interposição de recursos caso 
haja discordância com alguma questão.

6º O resultado da análise de recursos é 
publicado e as notas finais são calculadas 
a partir da fórmula prevista no Edital.

7º São publicadas as notas finais e as listas 
de classificação dos candidatos por curso.

8º  Na 1ª chamada, são convocados para 
matrícula os candidatos aprovados dentro 
do número de vagas de cada curso.

ATENÇÃO! 
Quem se inscreve como treineiro NÃO será 
convocado para matrícula.

9º  Fique atento ao prazo de matrícula e 
às documentações solicitadas no Edital.

10º Caso as vagas não sejam totalmente 
preenchidas, poderão ser realizadas novas 
chamadas a partir das listas de classificação.

IMPORTANTE: a UFMS reserva-se o 
direito de realizar quantas chamadas 
julgar necessário, podendo ser inclusive 
uma única.

TAXA DE INSCRIÇÃO: O valor da taxa de 

inscrição será de R$ 100,00 (cem reais).

ISENÇÃO: Os candidatos que se encai-
xam no Decreto nº 6.593, de 2008 e na Lei 
nº 12.799, de 2013 poderão requerer, ex-
clusivamente pela internet, 26/09/2022 a 
03/10/2022, a isenção do pagamento da 
taxa de inscrição.

PASSO A PASSO
VESTIBULAR

FORMAS DE INGRESSO
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O QUE É “CONCORRENTE À 
VAGA DE GRADUAÇÃO”?

A participação como concorren-
te à vaga de graduação é para quem pos-
sui o Ensino Médio completo ou está em 
vias de concluí-lo até o período previsto 
para as matrículas.

O candidato que realizar a inscrição como 
concorrente à graduação e, caso aprova-
do e convocado, não possuir condição de 
apresentar o Certificado de Conclusão de 
Ensino Médio no ato da matrícula não terá 
direito a vaga.

O QUE É “TREINEIRO”?

É toda pessoa que se inscreve 
com o objetivo de simplesmente 

testar seus conhecimentos e se familiarizar 
com o tipo da prova. É indicado para es-
tudantes que ainda não estão em vias de 
concluir o Ensino Médio até as matrículas.

Lembrando que no caso de treineiro, mes-
mo que já possua o Ensino Médio comple-
to, o candidato não terá direito a vaga. Fi-
que atento no momento da inscrição!

CONSULTE VAGAS NO EDITAL 
Clique ou acesse
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VESTIBULAR

https://ingresso.ufms.br
https://ingresso.ufms.br
https://ingresso.ufms.br


COMO É ORGANIZADO O 
SISTEMA DE COTAS?

A reserva de vagas para o sis-
tema de cotas é feita de acordo com a 
Lei 12.711/2012. Ao selecionar o curso 
desejado o candidato deverá escolher a 
modalidade de concorrência, assim, irá 
concorrer apenas com candidatos que 
tenham optado pela modalidade.

É necessário provar a situação de cotista, 
sendo assim, no momento da matrícula, 
os candidatos convocados pelo sistema 
de cotas deverão apresentar os docu-
mentos exigidos na modalidade de cota 
para a qual se inscreveu, documentos es-
tes que serão especificados nos editais 
de abertura e de convocação.

Os candidatos convocados para matrícu-
la que tiverem se inscrito em vagas reser-
vadas para recorte étnico-racial ou para 
pessoa com deficiência serão avaliados 
presencialmente, antes de poderem rea-
lizar suas matrículas, por uma Banca de 
Avaliação da Veracidade da Autodeclara-
ção. As datas das bancas de avaliação são 
divulgadas nos editais de convocação.

É importante que os candidatos se aten-
tem para a apresentação de todos os 
documentos e para o comparecimento 
às bancas de avaliação, caso contrário a 
matrícula pode ser negada pela UFMS.

COTAS

COMO SÃO CONVOCADOS 
OS CANDIDATOS?

Todas as chamadas para ma-
trículas são realizadas exclusi-

vamente por meio de editais de convo-
cação publicados no portal de ingresso 
da UFMS. São listados os nomes dos con-
vocados por curso conforme a ordem de 
classificação, além das datas de matrícu-
la nos cursos. Tais editais também infor-
mam as datas para comparecimento nas 
Bancas de Verificação da Veracidade da 
Autodeclaração, em caso de aprovação 
pelo Sistema de Cotas.

É de responsabilidade exclusiva do can-
didato acompanhar a publicação dos Edi-
tais. A não apresentação de documentos 
obrigatórios ou o não comparecimento 
nas bancas de avaliação acarretarão a 
perda da vaga. Por isso, fique sempre bem 
informado pelo site oficial da Instituição.
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O Programa de Avaliação Seriada Seletiva (PASSE) é uma forma de ingresso na UFMS, 
que em vez de avaliar o aprendizado dos candidatos em uma única prova, medirá o 
aprendizado ao final de cada ano do Ensino Médio. Desde 2020, 20% das vagas dos 
cursos de graduação são reservadas para esta modalidade de ingresso.

COMO FUNCIONA?

Os alunos que se candidatam 
para essa modalidade de ava-
liação realizam as provas de 

forma semelhante ao vestibular tradicio-
nal, contudo o processo de seleção come-
ça ainda no 1° ano do Ensino Médio. Dessa 
forma, serão três exames, um ao final de 
cada ano (1°, 2° e 3°). 

No caso do Passe, você escolherá o curso 
somente no ano de conclusão do Ensino 
Médio, no ato da inscrição para a 3ª etapa 
do programa.

QUAIS SÃO OS 
CONTEÚDOS DAS PROVAS?

O conteúdo de cada prova é 
respectivamente o de cada 

ano do Ensino Médio. Portanto: 1ª etapa – 
conteúdo do 1º ano; 2ª etapa – conteúdo 
do 2º Ano; 3ª etapa conteúdo do 3º ano.

TRIÊNIO

O candidato deve prestar as eta-
pas do PASSE dentro do triênio 

em que iniciou, por exemplo, caso o can-
didato participe do PASSE UFMS 2022-
2024, ele prestará a 1ª Etapa em 2022, a 
2º etapa em 2023 e a 3º etapa em 2024.

Os estudantes que não realizarem a 1ª 
Etapa poderão fazer a inscrição a par-
tir da 2ª etapa, porém, receberão nota 0 
(zero) no escore da 1ª Etapa.

Os estudantes que não realizarem a 1ª e 
2ª etapas poderão se inscrever normal-
mente para a 3ª etapa, porém, receberão 
nota 0 (zero) no escore tanto da 1ª Etapa 
quanto da 2ª Etapa.

PASSE

MANUAL DO CANDIDATO  UFMS 2023
V

O
LT

A
R

 A
O

 S
U

M
Á

R
IO

36

VERSÃO 
DIGITAL 
Clique ou 
acesse

http://ingresso.ufms.br


O Edital informa sobre a 1ª, 2ª e 3ª Etapas 
do PASSE.

Se você estiver cursando o 1º ano do Ensino 
Médio regular, realize a inscrição na 1ª etapa 
do PASSE por meio do Portal de Ingresso 
UFMS, fornecendo os dados e documentos 
solicitados. 

Quem estiver em vias de concluir o 2º ano 
do Ensino Médio, neste caso, deve se inscre-
ver na 2ª etapa. E os estudantes que forem 
concluir o 3º ano, inscrevem-se na 3ª etapa.

É muito importante ficar atento ao cronogra-
ma de datas de cada etapa que você estiver 
participando. Acompanhe no site o local de 
prova, a nota obtida a cada ano e as demais 
informações ao longo do processo seletivo.

QUAIS SÃO OS DOCUMENTOS E 
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS 
PARA A INSCRIÇÃO NAS ETAPAS 
DO PROCESSO?

Dados pessoais básicos (Documento de Identifi-
cação Oficial, CPF, filiação, endereço, formas de 
contato, entre outros), exigidos na ficha de inscri-
ção para a respectiva etapa.

QUEM PODE PARTICIPAR?

PASSO A PASSO

ENSINO MÉDIO
DE 4 ANOS
No caso específico de estudantes 
que cursam modalidade do Ensino 
Médio com duração de 4 anos, a ins-
crição na 1ª etapa ocorre somente 
quando estiver cursando o 2º ano. 
Inscrição na 2ª etapa quando estiver 
cursando o 3º ano. Por fim, a inscri-
ção na 3ª etapa ocorre no 3º ano do 
Ensino Médio.

Programas de Ensino Médio de 3 
anos e meio também serão conside-
rados como sendo de 4 anos.

DA 1º ETAPA?

Os estudantes concluintes do 1º 
ano do Ensino Médio regular (ou 
2º ano do Ensino Médio técnico 
com duração de 4 anos).

DA 2º ETAPA?

Os estudantes concluintes do 
2º ano do Ensino Médio regular 
(ou do 3º ano do ensino médio 
técnico com duração de 4 anos).

DA 3º ETAPA?

Os estudantes concluintes do 3º 
ano do Ensino Médio regular (ou 
do 4º ano do ensino médio técni-
co com duração de 4 anos).

OBSERVAÇÃO: o candidato 
deverá obrigatoriamente ter 
condições de apresentar o Cer-
tificado de Conclusão do Ensi-
no Médio no ato da matrícula, 
caso seja aprovado e convoca-
do após ter realizado a 3º etapa 
do PASSE.
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QUEM PODE PARTICIPAR?

Os  candidatos que prestaram 
a última edição do Enem se ins-
crevem gratuitamente no Sisu 

por meio do site disponibilizado pelo go-
verno federal. A partir das notas obtidas 
no Enem, é calculada pelo próprio SISU a 
média com a qual o candidato concorrerá 
aos cursos escolhidos.

Os candidatos escolhem os cursos para 
os quais desejam, com suas médias, con-
correr às vagas ofertadas. É necessário 
indicar também se desejam concorrer a 
vagas destinadas à ampla concorrência 
ou vagas destinadas ao sistema de cotas, 
conforme descrito na Lei 12.711/12.

É realizada a chamada regular, em que os 
candidatos classificados dentro do núme-
ro de vagas de cada modalidade de con-
corrência são convocados para realizar 
suas matrículas.

Os candidatos convocados realizam suas 
matrículas nas secretarias acadêmicas dos 
cursos para os quais foram convocados, 
enquanto os candidatos não convocados 
na chamada regular podem manifestar in-

teresse em entrar na lista de espera do 
Sisu, através do mesmo site em que a 
inscrição foi realizada. Os candidatos so-
mente podem concorrer a vagas da lista 
de espera para o curso que foi escolhido 
como primeira opção.

É realizada a 2º chamada, onde são con-
vocados candidatos da lista de espera do 
Sisu (divulgada pelo MEC), respeitando 
rigorosamente a ordem das listas de clas-
sificação. Somente haverá 2º chamada 
para os cursos em que sobrarem vagas 
após a 1° chamada (chamada regular).

O candidato que não for convocado na 
chamada da Lista de Espera do Sisu (2ª 
chamada), deverá se inscrever, imprete-
rivelmente, na Lista de Espera da UFMS 
conforme as instruções contidas nos edi-
tais a serem publicados em ingresso.
ufms.br/processo/sisu/, para ter chance 
de ser convocado na 3º chamada e pos-
teriores.

O Sisu é o sistema informatizado do Ministério da Educação por meio do qual insti-
tuições públicas de Ensino Superior oferecem vagas a candidatos participantes do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Pode participar do Sisu qualquer pessoa 
com ensino de nível médio completo que tenha prestado a última edição do Enem.
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SISU

SAIBA 
MAIS
Clique 
ou acesse

ingresso.ufms.br/processo/sisu/
ingresso.ufms.br/processo/sisu/
https://sisu.mec.gov.br/#/
https://acessounico.mec.gov.br/sisu


COMO ENTRAR NAS LISTAS DE ESPERA?

Lista de espera do Sisu: Essa primei-
ra lista de espera (que é divulgada pelo 
MEC) ocorre após a chamada regular. 
É necessário manifestar o interesse em 
participar da lista de espera dentro do 
próprio sistema informatizado do MEC/
Sisu para continuar concorrendo às va-
gas. Para essa lista é realizada uma úni-
ca chamada (2ª chamada, conhecida 
também como Chamada da Lista de Es-
pera do Sisu).

Lista de espera da UFMS: Finalizada a 
chamada da lista de espera do Sisu (2ª 
chamada), os candidatos que não tive-
rem sido convocados até então e ainda 
desejarem ingressar no curso seleciona-
do devem se inscrever na Lista de espera 
da UFMS conforme as instruções contidas 
nos editais a serem publicados em ingres-
so.ufms.br/processo/sisu/, para terem 
chance de serem convocados na 3º cha-
mada e posteriores.

FORMAS DE INGRESSO
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Se você foi aprovado por cotas, lembre-
-se que você de ter cursado todos os 
anos do Ensino Médio em escola públi-
ca e o histórico escolar tem que com-
provar isso. Não esqueça de anexar.

Dentro da cota do ensino público 
existem várias reservas de vagas.

Se você concorre com vulnerabilidade 
socioeconômica, anexe CadÚnico.

Se você é indígena, não esqueça de 
anexar o RANI.

Se você concorre na cota de pretos e 
pardos, além do cadastro, você deve 

enviar a autodeclaração e uma 
foto e um vídeo seu. A foto tem 
que ser tirada a uma distân-
cia de um metro e meio, num 

ambiente bem iluminado e com fundo 
branco. Você deve estar sentado, com 

as mãos abertas sobre o joelhos, sem ócu-
los escuros, sem maquiagem, sem boné ou 
gorro, e não pode usar filtro.

Salve a foto com seu nome, data e o tipo de 
cota em formato JPG. No vídeo, é a mesma 
coisa, grave num ambiente interno bem ilu-
minado e com fundo branco, sem janela ou 
luz forte por trás. E com a tela na horizontal. 
No vídeo, apenas diga o seu nome comple-
to e o tipo de cota que você se inscreveu.

Se você foi aprovado na cota para pessoas 
com deficiência, siga as instruções.

Envie a autodeclaração de pessoa com de-
ficiência e o laudo médico de deficiência.

O laudo não pode ter rasuras e todas as 
páginas devem ser carimbadas e assinadas 
pelo médico. Salve todos os arquivos com o 
seu nome e tipo de cota.
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SISTEMA DE COTAS



TIPOS DE VAGAS RESERVADAS (VESTIBULAR E PASSE 2023)

L1: Candidatos com renda familiar bruta per ca-
pita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei nº 12.711, 2012).

L2: Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas, com renda familiar bruta per ca-
pita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei nº 12.711, de 2012). 

L3: Candidatos autodeclarados pretos ou par-
dos, com renda familiar bruta per capita igual 
ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cur-
sado  integralmente o ensino médio em esco-
las públicas (lei nº 12.711, 2012).

L4: Candidatos autodeclarados indígenas, com 
renda familiar bruta per capita igual ou inferior 
a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado inte-
gralmente o ensino médio em escolas públicas 
(lei nº 12.711, 2012).

L5: Candidatos que, independentemente da 
renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18, de 
2012), tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (lei nº 12.711, 2012). 

L6: Candidatos autodeclarados pretos, pardos 
ou indígenas que, independentemente da ren-
da (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), 
tenham cursado integralmente o ensino médio 
em escolas públicas (lei nº 12.711, de 2012). 

L7: Candidatos autodeclarados pretos ou par-
dos que, independentemente da renda (art. 14, 
II, Portaria Normativa nº 18, de 2012), tenham 
cursado integralmente o ensino médio em es-
colas públicas (lei nº 12.711, 2012). 

L8: Candidatos autodeclarados indígenas que, 
independentemente da renda (art. 14, II, Porta-
ria Normativa nº 18, de 2012), tenham cursado 

integralmente o ensino médio em escolas pú-
blicas (lei nº 12.711, 2012). 

L9: Candidatos com deficiência que tenham 
renda familiar bruta per capita igual ou inferior 
a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado inte-
gralmente o ensino médio em escolas públicas 
(Lei nº 12.711, 2012). 

L10: Candidatos com deficiência autodeclara-
dos pretos, pardos ou indígenas, que tenham 
renda familiar bruta per capita igual ou inferior 
a 1,5 salário mínimo e que tenham cursado inte-
gralmente o ensino médio em escolas públicas 
(Lei nº 12.711, de 2012). 

L11: Candidatos com deficiência autodeclara-
dos pretos ou pardos, que tenham renda fami-
liar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário 
mínimo e que tenham cursado integralmente o 
ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711, 
2012).

L13: Candidatos com deficiência que, indepen-
dentemente da renda (art. 14, II, Portaria Nor-
mativa nº 18, de 2012), tenham cursado inte-
gralmente o ensino médio em escolas públicas 
(Lei nº 12.711, 2012). 

L14: Candidatos com deficiência autodecla-
rados pretos, pardos ou indígenas que, inde-
pendentemente da renda (art. 14, II, Portaria 
Normativa nº 18/2012), tenham cursado inte-
gralmente o ensino médio em escolas públicas 
(Lei nº 12.711, de 2012).

L15: Candidatos com deficiência autodeclara-
dos pretos ou pardos que, independentemente 
da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18, de 
2012), tenham cursado integralmente o ensino 
médio em escolas públicas (Lei nº 12.711, 2012).

FORMAS DE INGRESSO
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PROGRAMÁTICO
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CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO

VESTIBULAR
ingresso.ufms.br/formas-de-ingresso/vestibular/

HABILIDADES ESPECÍFICAS EM MÚSICA
ingresso.ufms.br/formas-de-ingresso/proesp/

PASSE
ingresso.ufms.br/formas-de-ingresso/passe/
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https://ingresso.ufms.br/files/2021/09/ps2022_psv_programa.pdf
ingresso.ufms.br/formas-de-ingresso/vestibular/
https://ingresso.ufms.br/files/2021/09/ps2022_programa_musica.pdf
ingresso.ufms.br/formas-de-ingresso/proesp/
https://ingresso.ufms.br/publicacao/passe/
ingresso.ufms.br/formas-de-ingresso/passe/
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CARTILHA SOBRE REDAÇÃO

A redação é um importan-
te instrumento de avalia-
ção para os candidatos que 
pretendem ingressar no 

ensino superior, uma vez que, por um 
texto, revela-se muito do que conhece-
mos e mesmo do que somos. Pensando 
nisso, e considerando a necessidade de 
valorizar a experiência dessa produção 
textual nas provas do Vestibular e do 
Passe, é preciso que você tenha sempre 
em mente os critérios utilizados na cor-
reção de sua redação pela banca res-

ponsável por essa tarefa. Lembre-se que, 
para cada um desses critérios, a correção 
considera uma subdivisão em níveis, situa-
dos em ordem crescente de valoração (de 
0 a 200 pontos), indicando-se os elemen-
tos considerados para a atribuição da nota 
de cada um deles à sua redação:

• Adequação temática. Não deixe de aten-
der ao tema da proposta motivadora, tor-
nando claro, a partir de sua abordagem, 
a presença de elementos relacionados ao 
tema ao longo de todo o texto. 

REDAÇÃO NO VESTIBULAR E NO PASSE: 
ALGUMAS ORIENTAÇÕES

• Organização e progressão textual. A 
partir de uma temática específica, cui-
de para uma correta hierarquização das 
partes que compõem o texto, relacio-

nando informações já conhecidas com ou-
tras que demonstrem sua contribuição para 
a discussão do assunto em pauta.

N. Pont. Descrição

I 50
Apresentação de informações, fatos e opiniões precariamente relacionados ao tema, incluindo-

se citações descontextualizadas e/ou cuja contextualização revela-se inadequada, evidenciando-
se desconhecimento efetivo do conjunto de reflexões em que se inserem.

II 100
Apresentação de informações, fatos e opiniões pertinentes ao tema proposto, mas sem 

articulação e/ou com contradições, ou que se limita a reproduzir argumentos constantes na 
proposta de redação.

III 150
Seleção de informações, fatos, opiniões e argumentos pertinentes ao tema proposto, 

organizando-os e relacionando-os de forma pouco consistente em defesa do ponto de vista 
destacado em seu texto.

IV 200
Seleção, organização e elaboração, de forma consistente, de informações, fatos, opiniões e 

argumentos pertinentes ao tema proposto em defesa do ponto de vista destacado no texto.

N. Pont. Descrição

I 50
Desenvolvimento superficial do tema, marcado pela ausência de observações que acompanhem 

sua abordagem.
II 100 Desenvolvimento razoável do tema, a partir de considerações próximas do senso comum.

III 150
Desenvolvimento razoável do tema, com indícios de autoria, ainda que marcado pela presença 

de argumentos previsíveis.

IV 200
Bom desenvolvimento do tema, a partir de um repertório cultural produtivo e de considerações 

que fogem ao senso comum, apoiando-se em dados pertinentes ao contexto visado.
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• Emprego da norma padrão da língua 
portuguesa. Observando os preceitos 
da norma padrão da língua portugue-
sa, evite erros de natureza gramatical 

de qualquer espécie, bem como efetue uma 
correta seleção vocabular em razão das par-
ticularidades do texto a ser desenvolvido.

N. Pont. Descrição

I 50
Domínio precário da norma padrão, com graves e frequentes equívocos gramaticais, de escolha 

de registro e de convenções da escrita.

II 100
Domínio razoável da norma padrão, com equívocos gramaticais, de escolha de registro e de 

convenções da escrita, pouco aceitáveis nessa etapa de escolaridade.

III 150
Bom domínio da norma padrão, com pontuais equívocos gramaticais 

e de convenções da escrita.

IV 200
Muito bom domínio da norma padrão, com equívocos gramaticais e de convenções 

da escrita mínimos, ou sem ocorrência deles.

• Aspectos de coesão e coerência. 
No desenvolvimento da redação, cuide 
para que os elementos linguísticos em-
pregados na conexão das partes que a 

compõem expressem as relações adequa-
das de sentido, contribuindo, de modo de-
cisivo, para que os princípios de unidade do 
sentido estejam sempre presentes.

N. Pont. Descrição

I 50
Articulação inconsistente das partes do texto, com ausência de recursos coesivos, prejudicando, 

de modo significativo, a construção de sua coerência.

II 100
Articulação precária das partes do texto e/ou apresentação de problemas frequentes no 

emprego dos recursos coesivos, prejudicando a construção de sua coerência.

III 150
Articulação razoável das partes do texto, com problemas eventuais no emprego dos recursos 

coesivos, e pouco prejuízo para a construção de sua coerência.

IV 200
Articulação adequada das partes do texto, sem equívocos ou com mínimas ocorrências 

deles na utilização de recursos coesivos, de modo que a construção de sua coerência não se 
encontra prejudicada.

N. Pont. Descrição

I 50
Apresentação de exemplar do texto dissertativo-argumentativo inconsistente. Não há sequer 

organização dos parágrafos que evidenciem a sua estrutura.

II 100

Apresentação de exemplar do texto dissertativo-argumentativo precário. Há organização dos 
parágrafos, mas estes não contemplam a relação tese-argumentos em seu desenvolvimento. 
E/OU: Presença de fórmulas de organização textual cujo teor genérico promova a simples 

padronização esquematizante da redação, revelando entendimento mecanicista e superficial 
da textualidade.

III 150
Apresentação de exemplar do texto dissertativo-argumentativo razoável. A organização dos 

parágrafos contempla a relação tese-argumentos, mas de modo equivocado.

IV 200
Apresentação de exemplar do texto dissertativo-argumentativo consistente. A organização dos 

parágrafos contempla a relação tese-argumentos de modo adequado.

• Estrutura e desenvolvimento do tex-
to dissertativo-argumentativo. Dada 
a proposta motivadora, você deve de-
senvolver um texto que atenda ao tipo 
dissertativo-argumentativo; assim, de-
monstrando certo domínio do tema exi-

gido, articule a(s) tese(s) em favor de sua 
abordagem reunindo argumentos que con-
firmem suas ideias e atuem sobre os outros, 
a fim de convencê-los de suas proposições. 
E não se esqueça da devida organização 
dessas questões nos parágrafos. 
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CARTILHA SOBRE REDAÇÃO

* Observação importante. Para a devida 
quantificação do índice a definir os níveis 
indicados, o parâmetro é sempre a exten-
são de seu texto, obedecido o número de 
linhas no âmbito dos limites estabeleci-
dos pelo Edital do Processo Seletivo. 

É importante recordá-lo de que, ao ela-
borar sua redação, tome o maior cuida-
do para não repetir ou elaborar simples 
paráfrases de trechos constantes nos 
textos da proposta motivadora, pois, se 
isso ocorrer, você será penalizado em 
sua nota final. O desconto na nota será 
realizado de acordo com a proporção 
dos trechos repetidos/parafraseados em 
relação à totalidade de seu texto, o que 
pode, inclusive, no limite, provocar a nota 
zero, eliminando-o do Processo Seletivo. 

Além disso, caso sua redação se enqua-
dre em uma (ou mais) das situações a 
seguir, ela também receberá a nota zero:

• não produzir o gênero textual solicitado;

•  defender, no texto, conteúdos que se 
constituam, de algum modo, como pre-
conceito e/ou discriminação em relação 
a outros indivíduos, seja por raça, sexo, 
religião ou cultura;

• apresentar, na Folha de Redação, 
qualquer marca, desenho ou elemen-
to que o identifique;

• empregar menos de 15 (quinze) ou 
mais de 30 (trinta) linhas em seu texto;

• não apresentar seu texto na Folha 
de Redação;

• entregar a Folha de Redação em branco;

• apresentar a redação com letra ilegível;

• apresentar a redação com espaçamento 
excessivo entre letras, palavras, linhas, pa-
rágrafos e margens;

• apresentar a redação desarticulada ver-
balmente ou com códigos alheios à Língua 
Portuguesa escrita; ou

• apresentar a redação apenas com núme-
ros, escrita a lápis, ou a tinta em cor dife-
rente da azul ou da preta.

CORREÇÃO E DISCREPÂNCIA

Para correção das provas de redação há 
equipes de correções divididas por coorde-
nadores. Cada redação será avaliada inde-
pendentemente por cada um dos correto-
res, cada corretor receberá por vez um lote 
contendo 100 redações, sem identificação 
do candidato, juntamente com 100 fichas 
de correções, cabendo a cada corretor rea-
lizarem as marcações de avaliação apenas 
nas fichas não sendo permitida marcação 
na redação original do candidato, evitando 
assim que o próximo corretor ou equipe de 
discrepância fosse induzido na atribuição da 
nota. Depois de feita a 1º correção, passa-se 
o lote para 2º corretor, de grupo diferente 
do primeiro, que receberá novas fichas de 
correções para 2º análise. 

A seguir esses formulários são digitalizados 
e submetidos ao sistema que faz a compara-
ção das notas, considerando-se como nota 
final a média obtida a partir das duas notas.
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Se houver discrepância entre as duas 
pontuações, que ocorre quando há 
diferença de 250 pontos ou mais, um 
corretor zerar a pontuação e o outro 
atribuir nota, dois corretores derem a 
mesma pontuação, porém existir diver-
gências nos tópicos, a nota do candida-
to ficar superior a média das notas em 
100 pontos ou mais e se obtiver nota 
1000, a redação passará pelo terceiro 
corretor que, necessariamente, será um 
coordenador cuja equipe não partici-
pou da 1ª e 2ª correção. E, prevalecerá à 
nota atribuída por esse último corretor.

Os casos que se enquadram nos critérios 
de reanálise são repassados para a equi-
pe de discrepância através do próprio 
sistema e, por fim, é feita a reanálise.

O espelho da correção da redação ficará 
disponível para o candidato após a pu-
blicação do resultado preliminar, com a 
identificação por critério/tópico e nível, 
onde o candidato poderá verificar o mo-
tivo da pontuação obtida em cada crité-
rio. Conforme previsto em edital há cinco 
tópicos de correção e em cada um há 4 
(quatro) níveis (I, II, III e IV) com pontua-
ções variando de 50 a 200 pontos, por 
exemplo se o candidato tiver o nível II re-
ceberá 100 pontos no item. A somatória 
de todas as pontuações comporá a nota 
final do candidato, onde a nota mínima 
prevista é 250 e a máxima 1000, salvo 
nas situações em que o candidato tem a 
redação zerada.

Constatando-se o não cumprimento da ade-
quação temática pelo candidato, aplicando-
-se a ele, sumariamente, a nota 100 (cem), 
ou seja, os tópicos 2, 3, 4 e 5 não serão ava-
liados pela Banca nesses casos.

Constatando-se o não atendimento da es-
trutura e desenvolvimento do texto disser-
tativo-argumentativo pelo candidato, confi-
gura-se uma justificativa para que a Banca 
Avaliadora não considere o texto em relação 
aos demais critérios, aplicando-se a ele, su-
mariamente, a nota 100 (cem), ou seja, os 
tópicos, 1, 2, 4 e 5 não serão avaliados pela 
Banca nesses casos.

Por todas essas orientações, você já perce-
beu como é grande o cuidado que deve ter 
na hora de elaborar sua redação. Assim, não 
deixe para pensar nela apenas nos últimos 
minutos de prova; pelo contrário, reserve um 
tempo adequado para ler e compreender a 
proposta, elaborar uma primeira versão de 
seu texto e, finalmente, a versão final. De-
pois de concluída a redação, revise-a com a 
maior atenção, tendo em vista os critérios in-
dicados anteriormente, para ver se atendeu 
a todos eles. Tais ações simples, certamente, 
contribuirão para que você tenha uma maior 
possibilidade de apresentar um bom texto 
nessa prova tão importante para o seu êxi-
to na árdua tarefa de conseguir aquela vaga 
muito sonhada na Universidade! 



ELIMINAÇÃO

1. NÃO PRODUZIR O GÊNERO 
TEXTUAL SOLICITADO

2. DEFENDER, NO TEXTO, CONTEÚDOS 
QUE SE CONSTITUAM, DE ALGUM 
MODO, COMO PRECONCEITO E/
OU DISCRIMINAÇÃO EM RELAÇÃO 
A OUTROS INDIVÍDUOS, SEJA POR 
RAÇA, SEXO OU CULTURA

3. APRESENTAR, NA FOLHA DE 
REDAÇÃO, QUALQUER MARCA, 
DESENHO OU ELEMENTO QUE O 
IDENTIFIQUE

 

4. EMPREGAR MENOS DE 15 (QUINZE) 
OU MAIS DE 30 (TRINTA) LINHAS EM 
SEU TEXTO

5. NÃO APRESENTAR SEU TEXTO NA 
FOLHA DE REDAÇÃO

6. ENTREGAR A FOLHA DE REDAÇÃO 
EM BRANCO

7. APRESENTAR TEXTO COM LETRA 
ILEGÍVEL

8. APRESENTAR A REDAÇÃO COM 
ESPAÇAMENTO EXCESSIVO ENTRE 
LETRAS, PALAVRAS, LINHAS, 
PARÁGRAFOS E MARGENS

9. APRESENTAR A REDAÇÃO 
DESARTICULADA VERBALMENTE OU 
AINDA COM CÓDIGOS ALHEIOS À 
LÍNGUA PORTUGUESA ESCRITA

 

10. APRESENTAR A REDAÇÃO APENAS 
COM NÚMEROS, ESCRITA A LÁPIS, OU 
A TINTA, EM COR DIFERENTE DA AZUL 
OU PRETA

CARTILHA SOBRE REDAÇÃO
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Apresentação de exem-
plar do texto dissertati-
vo-argumentativo con-
sistente. A organização 
dos parágrafos contem-
pla a relação tese-argu-
mentos de modo ade-
quado.

[...] o movimento de separação entre Brasil e Portugal, 
alvo de debate, representou, paradoxalmente, uma 
modernização “conservadora” no país do século XIX, 
que respalda na cultura brasileira hodierna.

Em primeiro plano, evidencia-se a importância do 
“grito” de D. Pedro I, em 1822, para a época referida. 
Movimentos como a Inconfidência Mineira e a Revolu-
ção Pernambucana de 1817 são grandes símbolos do 
engajamento político dos brasileiros no processo de 
emancipação do país. Ou seja, a articulação política 
da população pressionava Dom Pedro I, em diversas 
regiões brasileiras, exigindo a ruptura com Portugal. 
Como solução diante de tal impasse, Pedro optou por 
declarar a independência, porém manteve seu poderio 
político através da instituição da monarquia no Brasil.

O participante, em sua redação, apresenta um exemplar de texto dissertativo-argu-
mentativo consistente, atingindo, assim, o nível mais alto deste tópico. Para que isso 
fosse possível, o candidato se preocupou com a estrutura textual, ou seja, contemplou 
as três partes essenciais de uma redação: introdução, desenvolvimento e conclusão.

Além disso, ainda organizou os parágrafos considerando a relação tese- argumentos 
de modo adequado, ao afirmar sua ideia: “o movimento de separação entre Brasil e 
Portugal [...] representou, paradoxalmente, uma modernização conservadora no país 
do século XIX”, argumentando que essa representação repercutiu, de acordo com 
sua opinião, na atual cultura brasileira, tópico desenvolvido em todo o texto, median-
te encadeamento de causa-consequência, respaldado por repertório pertinente ao 
tema discutido.

COMENTÁRIOS

TÓPICO 1 - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO TEXTO DISSERTATIVO-
ARGUMENTATIVO

CRITÉRIO TRECHO DO TEXTO (20000553)

COMENTÁRIO
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Apresentação de exem-
plar do texto dissertati-
vo- argumentativo con-
sistente. A organização 
dos parágrafos contem-
pla a relação tese-argu-
mentos de modo ade-
quado.

[...] na contemporaneidade, assuntos relativos à pátria 
são fundamentais para o entendimento do passado e 
do presente. Nesse sentido, é imprescindível discutir 
sobre os aspectos relacionados à importância do “Gri-
to do Ipiranga”, para o país do século XIX, e o seu sig-
nificado no século XXI.

A priori, vale ressaltar que tal acontecimento foi im-
portante para diferentes aspectos tupiniquins. Isso 
porque, com a declaração de independência, por par-
te do monarca Dom Pedro I, o Brasil deixou, oficial-
mente, de ser mera colônia de Portugal. Assim, aca-
baram práticas como o “exclusivo metropolitano”, o 
qual privilegiava o comércio português em detrimento 
de trocas comerciais com outros territórios. Ademais, 
esse evento, posteriormente, serviu para estimular o 
pensamento crítico de alguns cidadãos.

A tese é o cerne de uma redação, pois revela o tema que será abordado nela, o per-
curso que norteará a escrita, o julgamento que será defendido e a posição do escritor 
sobre o assunto. Por sua vez, os argumentos são usados para a defesa da tese e a afir-
mação das conclusões.

Neste texto, por exemplo, o candidato baseou seus argumentos na causalidade do 
acontecimento (o episódio do Grito), para explicar um evento e voltando às causas 
que o originaram para, assim, dar consistência ao seu texto. Ele diz ser “imprescindí-
vel discutir sobre os aspectos relacionados à importância do ‘Grito do Ipiranga’ (...) e 
o seu significado no século XXI”. É nessa linha que o participante vai organizando os 
parágrafos e construindo os seus argumentos, na intenção de dar sentido àquilo que 
escreve e de atender aos critérios estabelecidos para o Tópico 1. Na leitura, nota-se 
que a organização dos parágrafos está pautada pela correspondência que tem com a 
tese, pois sua função é apoiá-la, reafirmá-la, ratificá-la ou contrastá-la.

TÓPICO 1 - ESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO DO TEXTO DISSERTATIVO-
ARGUMENTATIVO

CRITÉRIO TRECHO DO TEXTO (20002580)

COMENTÁRIO

CARTILHA SOBRE REDAÇÃO
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Seleção, organização e 
elaboração, de forma 
consistente, de informa-
ções, fatos, opiniões e 
argumentos pertinentes 
ao tema proposto em 
defesa do ponto de vis-
ta destacado no texto.

Outrossim, é fulcral ressaltar a influência desse ges-
to para o Brasil contemporâneo. A Independência do 
Brasil em 1822 caracteriza-se como uma singularidade 
dentre os demais países da América Latina. Isso por-
que, a ausência de rupturas radicais junto à carência de 
um movimento unificado em prol da emancipação po-
lítica, no Brasil de meados de 1800, diferem muito da 
independência das demais colônias latinas, como, por 
exemplo, da Independência do Haiti. Depreende-se, 
portanto, que os moldes do processo de independên-
cia política do país culminaram em sequelas notórias 
na atualidade, vistas na inexistência de um sentimento 
de unidade entre os brasileiros e na permanência de 
privilégios na sociedade.

Neste trecho, é perceptível que o autor da redação apresenta organização textual e, 
consequentemente, o texto progride de forma consistente, uma vez que sua argu-
mentação é baseada em elementos que demonstram a boa seleção, organização e 
elaboração das informações, fatos e opiniões para respaldar a tese, com argumentos 
pertinentes à proposta. Isso pode ser visto quando ele afirma que “a ausência de rup-
turas radicais junto à carência de um movimento unificado em prol da emancipação 
política, no Brasil de meados de 1800, diferem muito da independência das demais 
colônias latinas, como, por exemplo, da Independência do Haiti”. Essa composição de 
argumentos em toda a redação demonstra que o projeto de texto do candidato foi 
bem estruturado anteriormente à escrita.

TÓPICO 2 - ORGANIZAÇÃO E PROGRESSÃO TEXTUAL

CRITÉRIO TRECHO DO TEXTO (20000553)

COMENTÁRIO



53

V
O

LT
A

R
 A

O
 S

U
M

Á
R

IO

Seleção, organização e 
elaboração, de forma 
consistente, de informa-
ções, fatos, opiniões e 
argumentos pertinentes 
ao tema proposto em 
defesa do ponto de vis-
ta destacado no texto.

No início do século XIX, a maior parte dos territórios 
da América Latina passava pelo processo de emanci-
pação política – dentre eles, o Brasil. Nesse sentido, 
percebe-se que a fundamentação do Estado brasileiro 
enquanto monarquia constitucional influi na postura 
social, [...] a despeito da república democrática vigen-
te, conserva-se aristocrático o povo deste país.

Sob esse viés, aludindo à perspectiva de Alexis de Toc-
queville, para quem a herança monárquica das colônias 
luso-ibéricas seria a base do comportamento dessas po-
pulações perante o poder, a identidade nacional, cujo ca-
ráter ainda se faz presente, constituiu-se passivo, tradi-
cionalista e “cordial”, basta ver as transformações do país 
– incluindo a própria deposição da Casa dos Bragança.

[...] essa hierarquia, que marginalizou o povo, não im-
pediu o surgimento do sentimento de pertencimento 
brasileiro, consequência não imediata do grito do pri-
meiro imperador.

No exemplo acima, percebe-se uma boa seleção, organização e elaboração das in-
formações, fatos e opiniões que o participante utiliza para respaldar seu ponto de 
vista sobre o tema, com argumentos pertinentes à proposta. Apoiando-se em infor-
mações pertinentes ao tema, com dados bem encadeados, o autor da redação utiliza 
argumentos plausíveis que demonstram a existência de um projeto de texto elabora-
do com cuidado.

O desenvolvimento das informações, fatos e opiniões contribuem com a progres-
são e dão clareza ao texto, mostrando-se autossuficientes para a compreensão do 
raciocínio apresentado pelo participante ao longo da redação. Além disso, não se 
percebem lacunas ou falhas na organização e na progressão temática, podendo-se 
concluir, ainda, que os argumentos garantem a continuidade do texto e são pertinen-
tes ao tema proposto.

TÓPICO 2 - ORGANIZAÇÃO E PROGRESSÃO TEXTUAL

CRITÉRIO TRECHO DO TEXTO (20001478)

COMENTÁRIO

CARTILHA SOBRE REDAÇÃO
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Bom desenvolvimento 
do tema, a partir de um 
repertório cultural pro-
dutivo e de considera-
ções que fogem do sen-
so comum, apoiando-se 
em dados pertinentes 
ao contexto visado.

[...] é de suma necessidade entender as consequências 
diretas e imediatas do evento que marcou a emancipa-
ção em relação à Portugal. Vale citar [...] a novela “Tem-
pos do Imperador”, exibida pela Rede Globo que, nos 
primeiros episódios, demonstra o entusiasmo e orgulho 
do povo após o “grito” proferido por D. Pedro I. Ape-
sar de fictícia, a arte cinematográfica apresentada cria 
uma caricatura fidedigna da reação do povo ao acon-
tecimento narrado. Além disso, tal fato histórico possi-
bilitou ao Brasil o início de medidas que priorizavam o 
novo Estado independente e não mais o colonizador, 
ou seja, a produção nacional passou a gerar lucros so-
mente ao Império Brasileiro, o que foi uma grande novi-
dade depois de mais de 200 anos de colonização.

A leitura desse exemplo mostra um texto que cumpre sua função de abordar o tema 
utilizando um repertório cultural de forma produtiva. O autor utiliza, para isso, “a no-
vela (Nos) Tempos do Imperador”, exibida pela Rede Globo que, nos seus primeiros 
episódios, demonstra o entusiasmo e orgulho do povo após o “grito” proferido por D. 
Pedro I”, que, “Apesar de fictícia, [...] cria uma caricatura fidedigna da reação do povo 
ao acontecimento narrado”. Vale lembrar que essa novela, inicialmente, retoma uma 
sequência da história do primeiro império (apresentada em “Novo Mundo”, novela 
anterior), com cenas referentes ao célebre Grito do Ipiranga, evento esse lembrado 
nos primeiros capítulos de Nos Tempos do Imperador.

Assim, baseando-se em informações pertinentes ao tema, o participante apresenta 
uma argumentação articulada à discussão proposta no texto, com um repertório le-
gitimado com uso produtivo em defesa do ponto de vista do autor.

TÓPICO 3 - ADEQUAÇÃO TEMÁTICA

CRITÉRIO TRECHO DO TEXTO (20000231)

COMENTÁRIO
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Bom desenvolvimento 
do tema, a partir de um 
repertório cultural pro-
dutivo e de considera-
ções que fogem do sen-
so comum, apoiando-se 
em dados pertinentes 
ao contexto visado.

[...] Dessa forma, no século seguinte, o movimento de 
separação entre Brasil e Portugal, alvo de debate, re-
presentou, paradoxalmente, uma modernização “con-
servadora” no país do século XIX, que respalda na cul-
tura brasileira hodierna.

Em primeiro plano, evidencia-se a importância do “gri-
to” de D. Pedro I, em 1822, para a época referida. Mo-
vimentos como a Inconfidência Mineira e a Revolução 
Pernambucana de 1817 são grandes símbolos do enga-
jamento político dos brasileiros no processo de eman-
cipação do país. Ou seja, a articulação política da po-
pulação pressionava Dom Pedro I, em diversas regiões 
brasileiras, exigindo a ruptura com Portugal. [...] contu-
do, é certo que a estrutura conservadora do Brasil se 
manteve, seja na relação escravocrata, nos privilégios 
de classe, nas limitações políticas e, principalmente, na 
dependência de Portugal.

A redação do participante, ao considerar o Tópico 3, que trata sobre a adequação temá-
tica, apresenta um conteúdo textual com uma abordagem completa do tema, um bom 
desenvolvimento, além de um repertório cultural produtivo, fazendo considerações que 
fogem do senso comum. Movimenta-se pela história ao destacar movimentos como 
“Inconfidência Mineira e a Revolução Pernambucana de 1817” como “grandes símbolos 
do engajamento político dos brasileiros no processo de emancipação do país”. Isso 
pode ser observado já no primeiro trecho, retirado da introdução, em que, para abordar 
o tema, pois, segundo ele, “o movimento de separação entre Brasil e Portugal, alvo de 
debate, representou, paradoxalmente, uma modernização ‘conservadora’ no país”.

O autor da redação ainda apresenta a seguinte afirmação “evidencia-se a importân-
cia do “grito” de D. Pedro I, em 1822”, o que demonstra não apenas um conhecimento 
sobre o mundo que o cerca, levando o leitor a compreender o que ele está dizendo 
sem precisar de um conhecimento prévio sobre o assunto.

TÓPICO 3 - ADEQUAÇÃO TEMÁTICA

CRITÉRIO TRECHO DO TEXTO (20000553)

COMENTÁRIO

CARTILHA SOBRE REDAÇÃO



MANUAL DO CANDIDATO  UFMS 2023
V

O
LT

A
R

 A
O

 S
U

M
Á

R
IO

56

Articulação adequada 
das partes do texto, sem 
equívocos ou com míni-
mas ocorrências deles 
na utilização de recur-
sos coesivos, de modo 
que a construção de sua 
coerência não se encon-
tra prejudicada.

Todavia, há, atualmente, uma série de historiadores 
que revisam o período imperial brasileiro e evidenciam 
a sua real face. [...], o Brasil continuou com o modelo 
socioeconômico de colônia, mantendo a escravidão, a 
concentração fundiária e a agroexportação para aten-
der as demandas da antiga elite colonial que, mesmo 
com a independência, se manteve no poder. Os mode-
los retrógrados adotados pelo Estado mantiveram as 
relações de domínio sobre o trabalhador e acabaram 
com as chances das pessoas, fora das classes domi-
nantes, de lutarem por seus direitos ou pela compra de 
terras, ou seja, o império manteve a impossibilidade de 
ascensão das camadas populares. Assim, mesmo que 
se tenha passado 200 anos, os impactos das medidas 
tomadas pelos imperadores que possuíam, finalmente, 
a oportunidade de mudar o encaminhamento do país, 
são vistos de maneira negativa, como a falta de indús-
trias, a concentração de terra e o racismo estrutural.

Vale lembrar que, em linhas gerais, nesse tópico, o que se avalia é se o repertório de 
recursos coesivos é diversificado e se eles são utilizados adequadamente para a boa 
articulação das partes do texto.

Como se sabe, os elementos coesivos constituem marcadores explícitos que, se presen-
tes no texto, são facilmente identificáveis, como “Todavia”, “Assim”, “ou seja”, “Desse 
modo”, “Portanto”, visíveis na redação do candidato. Esses elementos linguísticos ma-
nifestam uma boa conexão entre os parágrafos, contribuindo, também, na construção 
da coerência das ideias apresentadas pelo autor, conformando uma matriz de sentido 
dentro do texto. Nota-se, portanto, a presença diversificada de elementos coesivos em-
pregados de forma adequada.

TÓPICO 4 - ASPECTOS DE COESÃO E COERÊNCIA

CRITÉRIO TRECHO DO TEXTO (20001660)

COMENTÁRIO
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Articulação adequada 
das partes do texto, sem 
equívocos ou com míni-
mas ocorrências deles 
na utilização de recur-
sos coesivos, de modo 
que a construção de sua 
coerência não se encon-
tra prejudicada.

Ademais, os valores das várias tribos presentes no esta-
do de Mato Grosso do Sul, compõem a identidade social 
dos mais de dois milhões de habitantes da unidade fe-
derativa brasileira. Nesse sentido, o escritor e sociólogo 
Sérgio Buarque de Holanda, em seu livro consagrado 
“Raízes do Brasil”, ratifica o aspecto positivo da misci-
genação entre nativos indígenas, negros africanos e co-
lonizadores brancos europeus, inserindo os impactos de 
tais fundadores na mentalidade dos cidadãos. Assim, tal 
análise seguiu o viés da boa e enriquecedora influência 
das culturas entre os contatos dos diferentes grupos ét-
nicos para a construção brasileira. [...] Por conseguinte, a 
perpetuação da origem nativa no ideário do estado une 
seus povos e os integra pela cultura compartilhada.

A articulação de um texto é um dos elementos importantes para auxiliar a compreensão 
e a conexão das ideias do autor, de modo que a leitura seja agradável e que o discurso 
seja coeso e coerente. O autor deste texto entendeu que os recursos coesivos são fer-
ramentas de retomada, cuja função é conectar as ideias do texto, seja entre parágrafos 
diferentes, seja dentro de um mesmo parágrafo e soube valer-se desses elementos para 
tornar seu texto coerente e coeso.

É perceptível, então, que o candidato tem um bom entendimento do uso de recur-
sos para construir a coerência do texto. Na construção, ele utilizou elementos, como: 
“Ademais”, “Nesse sentido”, “Assim”, “Por conseguinte”. Outros recursos, sejam eles de 
coesão sequencial ou de coesão referencial, também são encontrados por todo o texto, 
como pronomes, artigos, relações de sinonímia e hiperonímia, além da manutenção te-
mática e o encadeamento de frases. Assim, com uma articulação adequada, ele soube 
construir o texto.

TÓPICO 4 - ASPECTOS DE COESÃO E COERÊNCIA

CRITÉRIO TRECHO DO TEXTO (1001455)

COMENTÁRIO

CARTILHA SOBRE REDAÇÃO
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Muito bom domínio da 
norma padrão, com 
equívocos gramaticais 
e de convenções da es-
crita mínimos, ou sem 
ocorrência deles.

[...] Depreende-se, portanto, que os moldes do processo 
de independência política do país culminaram em se-
quelas notórias na atualidade, vistas na inexistência de 
um sentimento de unidade entre os brasileiros e na per-
manência de privilégios na sociedade.

Em suma, é evidente que a conjuntura brasileira de ne-
gligência à discussão política e o “jeitinho brasileiro” 
pautado em práticas clientelistas, têm suas raízes no 
processo de construção do território e da identidade 
brasileira, a partir do “grito” de D. Pedro I, em 1822.

Quando tratamos sobre o emprego da norma padrão da Língua Portuguesa, falamos 
sobre a presença do domínio da escrita dentro das normas gramaticais, evitando erros 
de qualquer espécie, além da boa seleção vocabular, considerando-se as especificida-
des do texto desenvolvido e de seu contexto. Isso pode ser visto no trecho transcrito, 
uma vez que há muito bom domínio da norma padrão da língua, como se observa no 
trecho em que o candidato escreveu que “os moldes do processo de independência 
política do país culminaram em sequelas notórias na atualidade, vistas na inexistência 
de um sentimento de unidade entre os brasileiros e na permanência de privilégios na 
sociedade”. A leitura do texto mostrou a presença de mínimos equívocos gramaticais, 
como, por exemplo, a ausência da vírgula após ‘jeitinho brasileiro’, no fragmento: “a 
conjuntura brasileira de negligência à discussão política e o ‘jeitinho brasileiro’ pautado 
em práticas clientelistas, têm suas raízes no processo de construção do território e da 
identidade brasileira”, mas que não prejudica o desenvolvimento da redação ou a com-
petência escrita do autor.

TÓPICO 5 - EMPREGO DA NORMA PADRÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA

CRITÉRIO TRECHO DO TEXTO (20000553)

COMENTÁRIO
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Muito bom domínio da 
norma padrão, com 
equívocos gramaticais 
e de convenções da es-
crita mínimos, ou sem 
ocorrência deles.

[...] a emancipação brasileira, com suas peculiaridades e 
avanços, foi ímpar para a construção de uma identida-
de nacional no século XIX e continua sendo exaltada no 
século XXI.

[...] muitos intelectuais da época foram convocados para 
darem à independência significado e popularidade entre 
o meio social. Dessa forma, quadros, poemas e canções, 
como o hino nacional, decoraram o espaço coletivo bra-
sileiro do século XIX e, até os dias atuais, são símbolos 
do patriotismo. Seguindo esse pensamento, o jornalis-
ta britânico Mathew Dancona postula, em suas análises, 
que a verdade se molda a partir do que se quer dela. Por 
essa perspectiva, percebe-se que o famoso “grito do 
Ipiranga” e as imagens milimetricamente construídas a 
partir desse episódio foram planejadas para poder ofe-
recer um sentimento de pertencimento e identidade aos 
brasileiros, mudando, se fosse preciso, os personagens 
que participaram do ato e o modo como ele ocorreu.

É importante lembrar que, para que um texto seja bem avaliado no Tópico 5, é preci-
so que ele atenda integralmente aos critérios estabelecidos, ou seja, deve apresentar 
muito bom domínio da norma padrão, sem ocorrência de desvios gramaticais ou com o 
mínimo deles. Percebe-se, na leitura do trecho da redação selecionado, uma estrutura 
sintática excelente, como, no fragmento: “Dessa forma, quadros, poemas e canções, 
como o hino nacional, decoraram o espaço coletivo brasileiro do século XIX e, até os 
dias atuais, são símbolos do patriotismo”. Sabe-se que, quando bem usadas, as palavras 
podem ser úteis para a argumentação, pois revelam a opinião e o conhecimento do 
autor sobre o tema.

TÓPICO 5 - EMPREGO DA NORMA PADRÃO DA LÍNGUA PORTUGUESA

CRITÉRIO TRECHO DO TEXTO (20011291)

COMENTÁRIO

CARTILHA SOBRE REDAÇÃO




