
Edital - Acesso aos cursos de graduação em 2010 

Em reunião realizada no dia 29 de abril de 2009, o Conselho de Ensino e Pesquisa 

(CONSEP) da Universidade Federal do ABC (UFABC) decidiu pela adesão da 

universidade ao Sistema de Seleção Unificada do Ministério da Educação (MEC) com 

base nos resultados do novo Exame Nacional do Ensino Médio (novo Enem). 

 

Consequentemente, a UFABC deixou de realizar exame vestibular próprio, conforme edital 

publicado no D.O.U. (seção 3, pág. 42) de 17/06/09, tornando pública a adesão da UFABC 

ao novo Enem. 

 

 

EDITAL DE 16 DE JUNHO DE 2009 

ACESSO AOS CURSOS DE GRADUAÇÃO EM 2010 

 

O REITOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERALDO ABC - UFABC, no uso de 

suas atribuições legais, torna públicoo presente Edital, conforme o que foi aprovado na II 

Sessão Ordináriado Conselho de Ensino e Pesquisa, realizada em 29 de abril de 2009, 

referente ao acesso a seus Cursos de Graduação no ano de 2010. 

 

1- DOS CURSOS 

1.1 - Aos concluintes do ensino médio, a UFABC oferece,como graduação, os cursos de 

Bacharelado em Ciência e Tecnologia (BC&T) e Bacharelado em Ciências e Humanidades 

(BCH), ambos com duração prevista de 3 (três) anos. 

 

1.2 - Terminado um dos bacharelados descritos no item anterior, o aluno continuará seus 

estudos em um dos demais cursos - engenharias, licenciaturas e bacharelados, nos 

termos da legislação a ser estabelecida. A relação dos cursos oferecidos poderá ser 

consultada pela internet, no endereço eletrônico http:// www. ufabc. edu. br. 

 

1.3 - A UFABC é multicampi, possuindo instalações nos municípios de Santo André e São 

Bernardo do Campo. 

 

1.4 - Seus cursos de graduação são gratuitos e oferecidos nos períodos diurno e noturno. 

 

2 - DO INGRESSO 



2.1 - O processo seletivo para ingresso no primeiro trimestre letivo de 2010, nos cursos de 

graduação da UFABC, dar-se-á, em fase única, exclusivamente com base no resultado do 

Exame Nacional do Ensino Médio, no exercício de 2009 (novo ENEM 2009). 

 

2.2 - Poderão se matricular nos cursos de graduação somente os candidatos classificados 

pelo novo ENEM que comprovarem, na data da matrícula, a conclusão do ensino médio ou 

equivalente e cumpram as demais condições a serem estabelecidas pela UFABC. 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO NO ENEM 2009 

3.1 - Os interessados em concorrer às vagas ofertadas pela UFABC para os cursos de 

graduação em 2010 deverão se reportar à Portaria 109, de 27 de maio de 2009, publicada 

na edição número 100 do Diário Oficial da União, de 28 de maio de 2009, onde, à página 

56, o Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira (INEP) estabelece 

normas para a participação no ENEM 2009. 

 

3.2 - A inscrição no Exame Nacional de Ensino Médio será admitida somente via internet, 

no endereço eletrônico 

http://www.mec.gov.br/enem e solicitada no período entre 8 horas do dia 15 de junho de 

2009 e 23 horas e 59 minutos do dia 17 de julho de 2009, observado o horário oficial de 

Brasília, DF, em conformidade à Portaria MEC nº 109, de 27 de maio de 2009. 

 

4 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

4.1 - Este edital será oportunamente complementado com as informações necessárias 

para o seu bom cumprimento. Dentre outras, destacam-se: 

 

- As localidades e o número de vagas dos cursos, especificando os períodos em que serão 

oferecidos; 

- A política de cotas; 

- Os pesos de cada uma das provas do novo ENEM 2009; 

- Os critérios de desempate; 

- Os documentos a serem entregues no momento da matrícula. 

 

ADALBERTO FAZZIO 

Reitor Pro Tempore 

  


