
5VIDA ACADÊMICAJornal UFG Goiânia, novembro/dezembro 2014

UFG ofertará novos cursos 
Os cursos de Engenharia de Transportes e Geologia são as duas opções 
inéditas na universidade

Caroline Almeida

O ano de 2015 terá 
mais opções de cur-
sos para os futuros 

acadêmicos. Três novas 
graduações serão oferecidas 
pela Universidade Federal 
de Goiás (UFG), nas Regio-
nais Goiânia, Goiás e Jataí, 
sendo dois deles inéditos. 
No Câmpus Aparecida de 
Goiânia, a UFG receberá 
os cursos de Engenharia 
de Transportes e Geologia, 
enquanto o câmpus da Ci-
dade de Goiás, o curso de 
Arquitetura e Urbanismo. A 
Regional Jataí também terá 
novidades: mais uma turma 
do curso de Medicina.

Planejados para re-
ceber as primeiras turmas 
logo no primeiro semestre 
do próximo ano, as unidades 
acadêmicas ainda passam 
por adaptações na estrutura 
física. A maior parte iniciará 
suas atividades com turmas 
menores, buscando ampliar a 
quantidade de vagas ao longo 
do desenvolvimento das ins-
talações. Como exemplo, o 
caso do curso de Arquitetura 
e Urbanismo, no câmpus da 
Cidade de Goiás, que iniciará 
com uma turma de 25 alunos 
anualmente, aumentando de 
forma progressiva até corres-
ponder à proposta do Minis-
tério da Educação (MEC), que 
é de 50 alunos. 

Com a nova gradua-
ção, a Regional Goiás chega 
ao seu quinto curso. Segun-
do a diretora da unidade, 
Maria Meire de Carvalho, a 
novidade responde a uma 
demanda existente na re-
gião, que é carente de pro-
fissionais da área. “Além de 
se tornar uma oferta neces-
sária há algum tempo, esse 
curso vem para consolidar o 
Câmpus da Cidade de Goi-
ás, com possibilidades de 
ensino em áreas bastante 
distintas”, afirmou.

Em Jataí, o atual mo-
delo de turmas semestrais 
de Medicina, cada uma com 
30 vagas, deve ser substi-
tuído pela entrada anual 
de 60 alunos, assim que o 
prédio definitivo for concluí-
do. “Atualmente, utilizamos 
instalações oferecidas pela 
prefeitura e temos feito uso 
compartilhado dos labora-
tórios dos cursos das áreas 
de Ciências Biológicas e da 
Saúde”, explicou Eliana Mo-
rais, coordenadora de Gra-
duação da Regional Jataí e 
coordenadora pedagógica 
do curso. Em 2015, a cida-
de terá mais duas turmas 
com 30 vagas cada, semes-
tralmente.

O Câmpus de Apa-
recida de Goiânia, já com 
uma graduação em anda-
mento, receberá mais dois 
cursos. Enquanto a sede 

Engenharia de 
Transportes 
Titulação: Bacharel 
em Engenharia de 
Transportes 
Vagas anuais: 40 
Turno: Integral 
Regime: Semestral 
Local: Regional Goiânia 
(Câmpus de Aparecida 
de Goiânia) 
Contato Institucional: 
(62) 3518-7106
(62) 3278-3729

Geologia 
Titulação: Geólogo 
Vagas anuais: 40 
Turno: Integral 
Regime: Semestral 
Local: Regional Goiânia 
(Câmpus de Aparecida 
de Goiânia) 
Contato Institucional: 
(62) 3518-7106
(62) 3278-3729

Notas para ingresso na UFG serão compostas 
conforme áreas do conhecimento

Confira a divisão de grupos e pesos das 
provas do Enem, aprovada pela Câmara de 
Graduação da UFG:

Grupo 1 – Agronomia, Ciências Ambientais, 
Ciências da Computação, Engenharia Ambiental 
e Sanitária, Engenharia Civil, Engenharia de 
Alimentos, Engenharia de Computação, Engenharia 
Elétrica, Engenharia Física, Engenharia Florestal, 
Engenharia Mecânica, Engenharia de Minas, 
Engenharia de Produção, Engenharia Química, 
Engenharia de Transportes, Engenharia de 
Software, Estatística, Física, Física Médica, Geologia, 
Gestão da Informação, Matemática, Matemática 
Industrial, Química e Sistemas de Informação.

Grupo 2 – Biotecnologia, Biomedicina, Ciências 
Biológicas, Ecologia e Análise Ambiental, 
Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina, 
Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia e 
Zootecnia.

Grupo 3 – Administração, Biblioteconomia, 
Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências 
Sociais (todos), Comunicação Social (todos), Direito, 
Educação Física, Filosofia, Geografia, História, 
Letras (todos), Museologia, Pedagogia, Psicologia, 
Relações Internacionais e Serviço Social.

Grupo 4 – Arquitetura e Urbanismo, Artes Cênicas, 
Artes Visuais, Dança, Design de Ambientes, Design 
Gráfico, Design de Moda, Direção de Arte, Música 
(todos) e Musicoterapia.

A entrada dos novos 
estudantes na UFG, a par-
tir de 2015, será por meio 
do Sistema de Seleção Uni-
ficada (SiSU), que utiliza as 
notas do Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) para 
preencher as vagas ofertadas 
pela instituição. As notas 
serão compostas sob dife-
rentes pesos, de acordo com 
grupos de cursos. Os cursos 
que exigem Verificação de 
Habilidades e Conhecimen-
tos Específicos (VHCE) não 
participarão do SiSU, mas 
os mesmos pesos se enqua-
dram para seus Processos 
Seletivos específicos, que 
também utilizarão as notas 
das provas do Enem.

Medicina 
Titulação: Médico  
Vagas anuais: 60 
(atualmente, 30 por 
semestre) 
Turno: Integral 
Regime: Semestral 
Local: Regional Jataí 
(atualmente, no 
Câmpus Riachuelo) 
Contato Institucional: 
(64) 3606-8130 

Arquitetura e 
Urbanismo  
Titulação: Arquiteto e 
Urbanista  
Vagas anuais: 25  
Turno: Integral 
Regime: Semestral 
Local: Regional Goiás 
Contato Institucional: 
(62) 3371-1511

não é concluída, os alunos 
de Engenharia de Produ-
ção, têm tido aulas nas ins-
talações da Universidade 
Estadual de Goiás (UEG), 
o que também deve ser 
mantido para o início dos 
cursos de Engenharia de 
Transportes e Geologia.

As novas opções apa-
recidenses surgem com es-
tímulos diferentes. A gra-
duação em Engenharia de 
Transportes, por exemplo, 
chega motivada pelo pio-
neirismo. “Esse vai ser o 
primeiro curso de bachare-
lado da área no Brasil e um 
dos primeiros da América 
Latina”, comemorou Cris-
tiano Farias, da Escola de 
Engenharia Civil (EEC). O 
curso de Geologia, outra op-
ção inédita, é impulsionado 
pela demanda regional. “A 
mineração corresponde a 
parcela significativa do Pro-
duto Interno Bruto (PIB) do 
Estado, o que cria uma de-
manda constante por pro-
fissionais”, explicou Tereza 
Brod, professora do Institu-
to de Estudos Socioambien-
tais (Iesa). 

Vale lembrar que o 
ingresso nos novos cursos, 
assim como nos já existen-
tes, será possível por meio 
da nota do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem), 
única forma de seleção para 
os cursos de graduação. 

Provas Grupo 1 Grupo 2 Grupos 3 e 4

REDAÇÃO 1,5 1,5 1,5

LINGUAGENS, 
CÓDIGOS E SUAS 
TECNOLOGIAS

3,0 3,0 3,0

MATEMÁTICA E 
SUAS TECNOLOGIAS 1,5 1,0 1,0

CIÊNCIAS 
HUMANAS E SUAS 
TECNOLOGIAS

1,0 1,0 3,5

CIÊNCIAS DA 
NATUREZA E SUAS 
TECNOLOGIAS

3,0 3,5 1,0


