Atenção:
Fim gradativo do PAS - A UFSJ aprovou, em março/2013, através do Conselho
Universitário (CONSU), o fim gradativo do PAS. A partir da edição 2013/1, só
poderá se inscrever candidato que já participou das edições anteriores. O PAS
só será extinto totalmente após completar todos os módulos das edições
anteriores (2011/2, 2012/1 e 2012/2), garantindo assim, aos candidatos que já
estam participando do PAS, de concluírem todos os módulos I, II e III, conforme
previstos em editais próprios.

Programa de Acesso Seriado (PAS)

O que é o PAS?
O PAS é um programa de acesso seriado no qual o aluno, ao término de cada Ano do Ensino Médio, realiza uma prova.
Como será o PAS?
- O PAS inicia-se pelo Módulo I, em que o aluno fará uma Prova de Conhecimentos Gerais da UFSJ, constituída por 50 questões
de múltipla escolha de cada uma das 10 disciplinas do núcleo comum do 1º Ano do Ensino Médio.
- No Módulo II, o aluno fará uma Prova de Conhecimentos Gerais, constituída por 50 questões de múltipla escolha de cada
uma das 10 disciplinas do núcleo comum do 2º Ano do Ensino Médio.
- Para o Módulo III, o aluno terá que ter feito a Prova do ENEM. Há, também, uma Prova de Habilidades Específicas para os
cursos que estabelecerem essa exigência para a seleção de seus alunos (cursos de Artes Aplicadas, Música e Teatro).
Como serão distribuídas as questões em cada Módulo do PAS?
- Módulo I: 8 de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 4 de Língua Estrangeira, 2 de Filosofia, 5 de Geografia,
5 de História, 6 de Biologia, 6 de Física, 6 de Química e 8 de Matemática.
- Módulo II: 8 de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira, 4 de Língua Estrangeira, 2 de Filosofia, 5 de Geografia,
5 de História, 6 de Biologia, 6 de Física, 6 de Química e 8 de Matemática.
- Módulo III: Prova do ENEM e Prova de Habilidades Específicas para os cursos que estabelecerem essa exigência
para seleção de seus alunos.
Como será a pontuação de cada Módulo do PAS?
- Para os Módulos I e II, será disponibilizado, para cada candidato, um boletim com a pontuação obtida, para compor o
Resultado Final, ao término do Módulo III.
- Para o Módulo III, a nota final será obtida pelo somatório das notas de cada prova do ENEM em cada opção de curso,
aplicando-se os pesos diferenciados às provas do ENEM, estabelecidas em edital próprio, à época do Módulo III, levando
em consideração os mesmos pesos que a UFSJ estiver utilizando para o SISU, da mesma época.
- As notas serão expressas entre 0 e 100.
Como será feita a apuração do Resultado Final do PAS?
Serão aplicados os seguintes pesos: Módulo I (30%), Módulo II (30%) e Módulo III (40%).
Como funcionará o PAS?
Os Módulos do PAS serão oferecidos semestral e sequencialmente, podendo o aluno repetir cada Módulo apenas
uma vez. Por exemplo: o aluno que fizer um módulo em dezembro, poderá repetí-lo em junho do ano seguinte,
prevalecendo a maior nota. O candidato terá um prazo de dois anos e meio para completar os três Módulos do PAS.
Qual será o número de vagas reservadas para o PAS?
Serão reservados 20% das vagas de cada curso ao final do Módulo III do PAS. Somente no Módulo III é que o aluno
fará suas opções de curso e de ação afirmativa.
Quem poderá se inscrever no PAS?
- Para se inscrever no Módulo I, o candidato terá que ter concluído ou estar prestes a concluir o 1º Ano do Ensino Médio
(ou no 2º Ano de Curso Técnico cuja duração seja de quatro anos).
- Para se inscrever no Módulo II, o candidato terá que ter feito o Módulo I e ter concluído ou estar prestes a concluir o 2º Ano
do Ensino Médio (ou no 3º Ano de Curso Técnico cuja duração seja de quatro anos).
- Para se inscrever no Módulo III, o candidato terá que ter participado do ENEM válido para o ano corrente, ter feito os Módulos
I e II e ter concluído ou estar prestes a concluir o 3º Ano do Ensino Médio (ou no 4º Ano de Curso Técnico cuja duração seja
de quatro anos).
Qual é o período de inscrições para o PAS?
O período de inscrições será definido em edital, publicado no endereço: http://www.ufsj.edu.br/vestibular/seriado_pas.php.
Quando será aplicada a prova para o PAS?
A data da prova será definida em edital, publicado no endereço: http://www.ufsj.edu.br/vestibular/seriado_pas.php.
Quando será publicada a pontuação dos Módulo do PAS?
A COPEVE/UFSJ estará disponibilizando aos candidatos o Boletim Individual de Pontuação de cada módulo, com data
definida em edital.

Outras informações: www.ufsj.edu.br/vestibular

