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Os candidatos classificados no Vestibular 2012 da Universidade Federal Fluminense (UFF)
para o primeiro semestre, deverÃ£o fazer a prÃ©-matrÃ-cula nesta quinta-feria, dia 2. O
registro serÃ¡ realizado no Campus do GragoatÃ¡ Â– blocos B, C, D e E, em SÃ£o Domingos
Â– NiterÃ³i.
JÃ¡ os aprovados para o segundo semestre deverÃ£o comparecer na sexta, dia 3. Os
candidatos devem seguir os horÃ¡rios de acordo com o documento de agendamento,
disponÃ-vel nesta pÃ¡gina.
Os calouros deverÃ£o apresentar uma fotografia 3Ã—4 e a cÃ³pia dos seguintes documentos:
cÃ©dula de identidade com foto; CPF; certificado de reservista ou prova de estar em dia com
as obrigaÃ§Ãµes militares (sexo masculino, maiores de 18 anos); tÃ-tulo de eleitor e
comprovante de estar em dia com a JustiÃ§a Eleitoral; histÃ³rico escolar e certificado ou
diploma de conclusÃ£o de curso de ensino mÃ©dio ou equivalente e certificaÃ§Ã£o do ensino
mÃ©dio emitida pela secretaria Estadual de EducaÃ§Ã£o ou Ã³rgÃ£o equivalente.
As prÃ³ximas listas de reclassificaÃ§Ã£o serÃ£o divulgadas nos dias 10 e 28 de fevereiro. As
datas de prÃ©-matricula dos aprovados serÃ£o dia 13 e 19 de fevereiro, respectivamente. Os
candidatos que, mesmo apÃ³s as reclassificaÃ§Ãµes nÃ£o forem convocados, deverÃ£o
acompanhar na pÃ¡gina da UFF as datas dos processos de reclassificaÃ§Ãµes que serÃ£o
divulgados posteriormente. Para continuar concorrendo, os candidatos precisarÃ£o fazer a
formalizaÃ§Ã£o do interesse de permanecer na disputa, no dia 29 de fevereiro, na pÃ¡gina da
CoordenaÃ§Ã£o de SeleÃ§Ã£o AcadÃªmica (Coseac).
Este ano, a UFF ofereceu 7.662 vagas preenchidas por meio do vestibular tradicional da
instituiÃ§Ã£o, e 1.850 vagas, preenchidas atravÃ©s do Sistema de SeleÃ§Ã£o Unificado do
MEC (Sisu). O total de inscritos foi de 52.432, e o curso mais procurado foi Medicina, com
72,38 candidatos por vaga.
ServiÃ§o
www.coseac.uff.br
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