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Não fique fora dessa trend!
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Quando?

As inscrições devem ser feitas até 5 de setembro.
As provas acontecem nos dias 03 e 04 de dezembro de 2022,

para candidatos de todos os módulos.
 

 

Quando?

O Programa de Ingresso Seletivo Misto (PISM) da UFJF é
realizado em três módulos anuais consecutivos de avaliação

gradual e cumulativa, caracterizados por triênios.
 

O que é o PISM?

 
 
 
 

A inscrição efetivada no módulo III não exclui a participação do
candidato no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do Ministério

da Educação (MEC).
 

Você sabia?

 

As provas serão realizadas em cinco cidades: 
Governador Valadares/MG, Juiz de Fora/MG e Muriaé/MG,

Petrópolis/RJ e Volta Redonda/RJ.
 

 
 

São oferecidas 2.263 vagas em 75 cursos de graduação, sendo
1.903 para o campus Juiz de Fora e 360 para Governador

Valadares. Das vagas destinadas para o módulo III, no mínimo
50% ficam reservadas para cotistas.

Quantas vagas?

Locais das provas:



GRUPO A
Pretos, pardos ou indígenas
Renda familiar de até 1,5 salário mínimo
Ensino médio integral em escola pública
GRUPO A1
Pretos, pardos ou indígenas com deficiência
Renda familiar de até 1,5 salário mínimo
Ensino médio integral em escola pública
GRUPO B
Renda familiar de até 1,5 salário mínimo
Ensino médio integral em escola pública
GRUPO B1
Candidatos com deficiência
Renda familiar de até 1,5 salário mínimo
Ensino médio integral em escola pública
GRUPO C
Ampla concorrência
Independentemente da renda, de
escola, de cor ou de origem racial

GRUPO D
Pretos, pardos ou indígenas
Ensino médio integral em escola pública
GRUPO D1
Pretos, pardos ou indígenas com deficiência
Ensino médio integral em escola pública

GRUPO E
Ensino médio integral em escola pública
GRUPO E1
Candidatos com deficiência
Ensino médio integral em escola pública

GRUPO F
Candidatos surdos
Exclusivamente para o curso de Letras-Libras

AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
FFF

Sistema de Cotas:
Saiba como funciona a divisão dos grupos

Em caso de dúvidas sobre documentação de renda entrar em contato pelo
e-mail: duvidas.sisuab@ufjf.br ou pelo telefone (32) 2102-3341.

 

Quanto à verificação dos candidatos autodeclarados pretos, pardos ou
indígenas e sobre o laudo médico exigido para comprovação de pessoa com

deficiência: comissao.prograd@ufjf.br
 

Em relação a dúvidas sobre documentações a serem apresentadas na
matrícula pelo e-mail cdara@ufjf.br.

 



Como se inscrever?
 
 
 

Acesse o site da COPESE.
 
 
 
 
 
 

Clique na aba PISM 2023, depois entre em 
Área do Candidato e faça a sua inscrição.

 
 
 
 

No ato de inscrição, o candidato pode solicitar 
a isenção da taxa de inscrição, o atendimento especial 

e o uso do nome social (as orientações completas 
estão presentes no edital do PISM 2023).

 
 
 
 

 Após se inscrever o estudante deve gerar, no site da
Copese, a Guia de Recolhimento da União (GRU)
correspondente à taxa de inscrição de R$ 150,00

 
 
 
 

Após o término do período de inscrição, 
não serão permitidas alterações de cidade de realização

das provas, curso, grupo (quando for o caso), 
campus e demais informações prestadas. 

Além disso, o pagamento deve ser feito exclusivamente no
Banco do Brasil, impreterivelmente, até 9 de setembro,

considerando os prazos de compensação bancária.
 

Primeiro passo:

Segundo passo:

Terceiro passo:

Lembre-se:

WWW.UFJF.BR/COPESE

1º

2º

3º

Quarto passo:
4º



Por estar inscrito no Cadastro Único para Programas 

Por ter cursado o ensino médio em escola pública 

 
 
 
 

O pedido de isenção de taxa do pagamento do PISM 2023 deve
ser requerido durante a inscrição on-line, por meio de duas

opções: 
 

Sociais do Governo Federal (CadÚnico);
 

ou como bolsista integral em escola da rede privada.
 

O resultado dos pedidos de isenção serão divulgados
pela Copese no dia 16 de agosto. 

Os que não forem contemplados podem entrar com
recurso no dia 17 de agosto. 

O resultado do recurso será disponibilizado no dia 22
de agosto.

O estudante deve responder os questionamentos exigidos
com informações exatas e fidedignas. Caso seja constatada
a concessão indevida da isenção da taxa de inscrição, por

informação falsa ou inexata, o candidato será eliminado do
processo de seleção.

Caso o estudante não consiga a isenção da taxa de
inscrição, o pagamento da Guia de Recolhimento da União

(GRU) deve ser feito até 9 de setembro.

Atenção!

Resultados:

Como pedir isenção da taxa do PISM?



Pessoas com deficiência
Lactantes
Pessoas por questões culturais ou religiosas
Pessoas Trans e Travestis (uso do nome social)

No ato da inscrição, o candidato deve informar se necessita
de atendimento ou de condições especiais para a realização

das provas. As opções de atendimento especial estão
especificadas na Área do Candidato. 

 

As solicitações devem ser feitas até o dia 05 de setembro de
2022.

 
 

Os candidatos que necessitam de atendimento especial,
mesmo havendo realizado o pedido no processo seletivo

do ano anterior e tendo sido deferido, também devem
solicitar no PISM 2023.

 
 
 

O atendimento especial será realizado SOMENTE nas
cidades de Juiz de Fora/MG e Governador Valadares/MG

exceto para Lactantes que acontece em todos os municípios
em que serão realizadas as provas.

Atendimento Especial

Quem pode solicitar?



Distribuição e valor das provas:
Módulos I e II

1º Dia
13h30 às

17h30

Questões objetivas de:
Língua Portuguesa +

Geografia + Matemática +
Química

5 questões
para cada
conteúdo

2º Dia
13h30 às

17h30

Questões discursivas de:
Língua Portuguesa +

Geografia + Matemática +
Química

2 questões
para cada
conteúdo

Valor:
1 ponto por

questão
Total:

20 pontos

Valor:
 5 pontos por

questão
Total:

40 pontos

5 questões
para cada
conteúdo

2 questões
para cada
conteúdo

Valor:
1 ponto por

questão
Total:

20 pontos

Valor:
 5 pontos por

questão
Total:

40 pontos

Questões objetivas de:
Literaturas + Biologia +

Física + História

Questões discursivas de:
Literaturas + Biologia +

Física + História

Total: 
120 pontos

Das provas de habilidades específicas para
o curso de música - Módulo III:

1ª PROVA 16/10/22
às 8h

25 e
26/10/22 A
partir das

8h

PROVA
OBJETIVA
Teoria e

Percepção
Musical

(eliminatória)

PROVA
PRÁTICA
Prática
Musical

(eliminatória)

30 questões

Performance

30 pontos

100
pontos

APTIDÃO: ≥
15 pontos

APTIDÃO:
≥ 70

pontos
2ª PROVA

Nesta edição do PISM as provas de habilidades específicas
do curso de música voltam a ser presenciais.



Módulo III - 2º Dia - 13h30 às 17h30

Área de
Conhecimento Conteúdos Questões Valor por

questão

4 para cada
conteúdo

5 pontos

Total de
pontos

Questões
discursivas:

Todas 5 para cada
conteúdo

Física + Química +
Geografia + História

Questões
objetivas:

Economia e
Administração

Exatas

Humanas

Saúde

Geografia + História

Filosofia 2

1 ponto 20
pontos

50
pontos

50
pontos

50
pontos

50
pontos

5 pontos

5 pontos

5 pontos

Física + Química

Geografia + História

Filosofia

5 para cada
conteúdo

5 para cada
conteúdo

4 para cada
conteúdo

2

Física + Química

Etapa

x2 240

Pontos Peso Total:

Módulo I 120

x3 360Módulo II 120

x5 700Módulo III 140

Pontuação final: 1300

Pontuação dos módulos:

Módulo III -  1º Dia - 13h30 às 17h30

Área de
Conhecimento

Questões
discursivas:

Todas 5 para cada
conteúdo

Língua Portuguesa +
Literaturas + Biologia +

Matemática

Questões
objetivas:

Conteúdos Questões Valor por
questão

Economia e
Administração

Exatas

Humanas

Saúde

Língua Portuguesa
+ Matemática

Sociologia

4 para cada
conteúdo

2
5 pontos

Total de
pontos

1 ponto 20
pontos

50
pontos

50
pontos

50
pontos

50
pontos

5 pontos

5 pontos

5 pontos

Língua Portuguesa
+ Matemática

Língua Portuguesa +
Literaturas 
Sociologia

5 para cada
conteúdo

5 para cada
conteúdo

4 para cada
conteúdo

2

Língua Portuguesa
+  Biologia 



Fisioterapia
Medicina
Medicina Veterinária
Nutrição
Odontologia

Saúde:

Ciências Biológicas
Educação Física
Enfermagem
Farmácia

Arquitetura e Urbanismo
Artes Visuais
Bach. em Ciências Humanas
Cinema e Audiovisual
Design
Direito
Filosofia
Geografia
História
Jornalismo

Humanas e
sociais aplicadas: 

Letras
Letras-Libras
Moda
Música
Pedagogia
Psicologia
Rádio, TV e Internet
Serviço Social 
Turismo

Administração
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas.

Economia e
Administração:

Ciência da Computação

Ciências Exatas

Engenharia Civil

Engenharia Computacional

Engenharia de Produção

Engenharia Elétrica

Engenharia Mecânica

Engenharia Ambiental e Sanitária

Estatística

Física

Matemática

Química

Sistemas de Informação.

Exatas:

Correspondência entre cursos e suas
respectivas áreas de conhecimento:

$$$



As provas terão início às 13h30 e término às 17h30 e serão
aplicadas nos dias 03 e 04 de dezembro de 2022, para

candidatos de todos os módulos.

Os portões serão abertos às 12h e serão fechados
impreterivelmente às 13h. 

Recomenda-se que os candidatos cheguem com 

Em nenhuma hipótese será realizada 2ª chamada de
qualquer das provas aplicadas neste processo seletivo.

 

 

antecedência mínima de 1 hora, evitando imprevistos. 
Não há período de tolerância.

 

 

 

Horário das provas:

Os candidatos devem permanecer no local de realização das
provas pelo prazo mínimo de 01h30 após o início da

aplicação das provas. 

Para a prova de Teoria e Percepção Musical do curso de
Música a permanência mínima será de 30 minutos.

O candidato somente pode fazer as provas no local indicado
em seu comprovante definitivo de inscrição.

O candidato que não comparecer a qualquer uma das
provas será automaticamente excluído do PISM 2023. 

 

 

 

 

 
 

O candidato somente terá acesso ao local onde fará as provas
no comprovante definitivo de inscrição, - disponível na Área do
Candidato em 8 de novembro, - e mediante a apresentação de

via original do documento oficial de identificação.
 

 

Orientações para a realização das provas:

Permanência nas provas:



Durante o período de realização das provas, o documento de
identificação deve ficar disponível para conferência pelos

fiscais de sala. 

O candidato impossibilitado de apresentar a via original de
documento oficial de identificação nos dias de prova, - devido
a extravio, perda, furto ou roubo, - pode realizar os exames,

desde que apresente boletim de ocorrência, no máximo 30
dias antes da data do PISM e será submetido à identificação

especial, com coleta de dados e da assinatura do participante
em formulário próprio.

 

 
 

Não serão aceitos: documentos digitais 
nem cópias autenticadas.

 
 
 

O que pode? O que não pode?

Documentação:

Documento de identificação
Caneta Azul ou Preta 

Álcool em Gel
Água

Régua transparente
Alimentos

Medicamentos, caso necessário

Os materiais e alimentos
devem ser de corpo

transparente e sem rótulos

Óculos escuros
Boné, Chapéu, Gorro

Lápis e Lapiseira
Borracha

Livros e Manuais
Anotações

Relógios e Despertadores
Dispositivos Eletrônicos

Adereços de cunho cultural 
ou religioso.

 

É vedado ao candidato
portar armas de qualquer

espécie



 
 
 

O candidato que possui cabelos compridos deve mantê-los presos
durante as provas, deixando as orelhas à vista.

 

É permitido levar celular. Entretanto, o candidato, ao entrar na
sala de provas, deve guardar o aparelho desligado,

preferencialmente sem bateria, em embalagem própria fornecida
pelo fiscal. 

 

Outros equipamentos eletrônicos também devem ser desligados,
caso contrário, o participante poderá ser eliminado.

 

Na correção da Folha de Respostas, para efeito de pontuação,
será desconsiderada a questão que não apresentar uma opção de
resposta informada; que contiver mais de uma opção assinalada;
ou que contiver manchas, borrões, emendas, correções, traços,

pontos, sombreados ou quaisquer outros tipos de rasuras.
 
 

Não haverá substituição da Folha de Respostas devido a qualquer
tipo de erro por parte do candidato. Será ainda anulada a questão

que contiver palavras de baixo calão e/ou quaisquer tipos de
ofensas.

 

 

No local de provas:

CURSO DE MÚSICA

Prova objetiva de Teoria e Percepção
Musical

Divulgação do gabarito da prova de Teoria
e Percepção Musical
Recurso - Revisão da prova de Teoria e
Percepção Musical e espelho do cartão
resposta da prova objetiva

Divulgação dos aprovados para a prova de
prática musical

Prova prática de Habilidade Específica

Divulgação do resultado final das provas de
habilidades especificas do curso de música

Às 08 horas do dia 16 de outubro de 2022.

A partir das 15 horas do dia 16 de outubro de 2022.

Dia 17 de outubro de 2022, das 09 às 16 horas.

Dia 20 de outubro de 2022, a partir das 15 horas.

Dias 25 e 26 de outubro de 2022, a partir das 08
horas.

Dia 08 de novembro de 2022, a partir das 15 horas.

Tabelas:



De 15 horas do dia 18 de julho até às 18 horas do
dia 05 de setembro de 2022, impreterivelmente.

De 15 horas do dia 18 de julho até às 15 horas do
dia 05 de agosto de 2022, impreterivelmente.

A partir das 15 horas do dia 16 de agosto de 2022.

Cadastramento da inscrição

Solicitação de isenção da taxa de inscrição

Resultado da solicitação de isenção

Recurso da solicitação de isenção

Resultado do recurso da solicitação de
isenção

Pagamento da Guia de Recolhimento da
União (GRU) 

Dia 17 de agosto de 2022, de 9 horas às 16 horas.

Dia 22 de agosto de 2022, a partir das 15 horas.

De 18 de julho até o dia 09 de setembro de 2022,
impreterivelmente, respeitados os horários de
compensação bancária.

INSCRIÇÃO E ISENÇÃO

ATENDIMENTO ESPECIAL E USO DO NOME SOCIAL

Prazo para solicitação de atendimento
especial e uso do nome social

Resultado da solicitação de atendimento
especial e uso do nome social

Recurso do resultado da solicitação de
atendimento especial e uso do nome social

Resultado do recurso da solicitação do
atendimento especial

De 15 horas do dia 18 de julho até às 18 horas do
dia 05 de setembro de 2022, impreterivelmente.

A partir das 15 horas do dia 23 de setembro de 2022.

Dia 26 de setembro de 2022, de 9 horas às 16 horas.

Dia 30 de setembro de 2022, às 15 horas.

RESULTADOS E OUTROS

Divulgação da Relação Candidato/Vaga do
módulo III

Emissão do comprovante definitivo de
inscrição

Realização das provas do PISM

Interposição de recurso das provas de
todos os módulos por parte de candidatos

Divulgação das notas do módulo III e
espelho do Cartão Resposta

Interposição de recursos das notas do
módulo III 

Divulgação do resultado final do módulo III

Divulgação das notas dos módulos I e II e
espelho do Cartão Resposta

Interposição de recurso das notas dos
módulos I e II 

Divulgação do resultado final dos módulos
I e II 

Pré-matrícula on-line dos aprovados

Matrícula dos aprovados

A partir das 15 horas do dia 08 de novembro de
2022.

A partir das 15 horas do dia 08 de novembro de
2022 até às 12 horas do último dia de provas.

03 e 04 de dezembro de 2022.

Dia 05 de dezembro de 2022, das 09 horas às 16
horas.

Dia 19 de janeiro de 2023, a partir das 15 horas.

Dia 20 de janeiro de 2023, das 09 horas às 16 horas.

Dia 02 de fevereiro de 2023, a partir das 15 horas.

Dia 14 de março de 2023, a partir das 15 horas.

Dia 15 de março de 2023, das 09 horas às 16 horas.

Dia 23 de março de 2023, a partir das 15 horas.

Verificar no site: http://www.ufjf.br/cdara/

Verificar no site: http://www.ufjf.br/cdara/


