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30

Sim

ABI - ARTES CÊNICAS trata-se da área básica de ingresso que possibilitará a graduação nas seguintes áreas: Bacharelado em
ARTES CÊNICAS ou Licenciatura em ARTES CÊNICAS.













Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 574,48 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 616,34 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 576,56 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 653,20 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 15 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 629,92 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS

Área Básica de
Ingresso (ABI)

Matutino

30

Sim

ABI - CIÊNCIAS SOCIAIS trata-se da área básica de ingresso que possibilitará a graduação nas seguintes áreas:Licenciatura em
CIÊNCIAS SOCIAIS ou Bacharelado em CIÊNCIAS SOCIAIS.









Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 550,28 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 582,80 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).





A nota de corte nesta modalidade era 543,12 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 620,20 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 15 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 584,24 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ABI - GEOGRAFIA

Área Básica de
Ingresso (ABI)

Noturno

25

Sim

ABI - GEOGRAFIA trata-se da área básica de ingresso que possibilitará a graduação nas seguintes áreas: Licenciatura em
GEOGRAFIA ou Bacharelado em GEOGRAFIA.













Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 525,82 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 535,60 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 521,84 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 540,58 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 12 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 554,90 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ABI - HISTÓRIA

Área Básica de
Ingresso (ABI)

Noturno

30

Sim

ABI - HISTÓRIA trata-se da área básica de ingresso que possibilitará a graduação nas seguintes áreas: Licenciatura em
HISTÓRIA ou Bacharelado em HISTÓRIA.






Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 559,62 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 569,78 em 27/01/2019 .








Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 547,80 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 635,38 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 15 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 599,98 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ABI - LETRAS

Área Básica de
Ingresso (ABI)

Noturno

35

Sim

ABI - LETRAS trata-se da área básica de ingresso que possibilitará a graduação nas seguintes áreas: Licenciatura em LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS ou Licenciatura em LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA.













Curso com 35 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 562,58 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 4 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 573,08 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 549,94 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 4 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 586,62 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 17 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 600,70 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ABI - PSICOLOGIA

Área Básica de
Ingresso (ABI)

Integral
(Mat/Vesp)

30

Sim

ABI - PSICOLOGIA trata-se da área básica de ingresso que possibilitará a graduação nas seguintes áreas: Bacharelado em
PSICOLOGIA ou Licenciatura em PSICOLOGIA.




Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 623,18 em 27/01/2019 .










Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 658,14 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 631,46 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 667,64 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 15 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 694,26 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ADMINISTRAÇÃO
















Noturno

25

Sim

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 583,20 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 612,16 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 602,40 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 610,16 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 12 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 638,26 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
AGRONOMIA





Bacharelado

Bacharelado

Integral
(Mat/Vesp)

25

Sim

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 590,04 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei










3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 632,26 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 592,66 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 632,54 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 12 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 651,32 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
BIOTECNOLOGIA
















Integral
(Mat/Vesp)

28

Sim

Curso com 28 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 570,98 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 628,46 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 596,72 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 648,62 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 14 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 673,34 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS





Bacharelado

Licenciatura

Integral
(Mat/Vesp)

15

Sim

Curso com 15 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 3 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 541,50 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei










1 vaga para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 577,32 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 3 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 559,54 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 1 vaga para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 596,20 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 7 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 626,84 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
















Integral
(Mat/Vesp)

15

Sim

Curso com 15 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 3 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 570,36 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 1 vaga para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 609,36 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 3 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 599,52 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 1 vaga para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 621,76 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 7 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 651,22 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
CIÊNCIAS CONTÁBEIS





Bacharelado

Bacharelado

Noturno

25

Sim

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 558,76 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).








A nota de corte nesta modalidade era 600,96 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 575,28 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 609,46 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 12 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 620,84 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
CIÊNCIAS ECONÔMICAS



















Noturno

25

Sim

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 557,14 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 606,64 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 570,28 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 609,72 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 12 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 634,82 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
EDUCAÇÃO FÍSICA





Bacharelado

Licenciatura

Noturno

25

Sim

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 566,20 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 574,70 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas







4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 575,78 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 574,78 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 12 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 591,86 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ENGENHARIA AGRÍCOLA



















Integral
(Mat/Vesp)

25

Sim

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 549,20 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 590,16 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 558,16 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 623,12 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 12 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 611,06 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ENGENHARIA CIVIL





Bacharelado

Bacharelado

Integral
(Mat/Vesp)

30

Sim

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 620,92 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 660,30 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas







4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 631,12 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 680,00 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 15 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 692,22 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ENGENHARIA DE ALIMENTOS



















Integral
(Mat/Vesp)

26

Sim

Curso com 26 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 549,60 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 586,72 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 563,02 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 627,46 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 13 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 603,52 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ENGENHARIA DE AQUICULTURA





Bacharelado

Bacharelado

Integral
(Mat/Vesp)

30

Sim

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 499,50 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 517,58 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas







4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 498,40 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 529,74 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 15 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 546,84 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO



















Integral
(Mat/Vesp)

30

Sim

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 556,98 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 620,34 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 590,98 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 647,04 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 15 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 658,70 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ENGENHARIA DE ENERGIA





Bacharelado

Bacharelado

Integral
(Mat/Vesp)

26

Sim

Curso com 26 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 546,02 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 564,56 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas







4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 548,84 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 628,34 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 13 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 638,66 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO



















Integral
(Mat/Vesp)

26

Sim

Curso com 26 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 593,16 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 623,30 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 585,60 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 627,46 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 13 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 654,62 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ENGENHARIA MECÂNICA





Bacharelado

Bacharelado

Integral
(Mat/Vesp)

30

Sim

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 612,72 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 634,30 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas







4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 606,06 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 665,74 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 15 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 682,78 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
FÍSICA



















Vespertino

30

Sim

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 478,50 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 569,84 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 477,34 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 542,64 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 15 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 547,96 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
GESTÃO AMBIENTAL





Licenciatura

Bacharelado

Integral
(Mat/Vesp)

25

Sim

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 513,70 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 542,38 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).





A nota de corte nesta modalidade era 533,94 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 597,60 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 12 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 573,62 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
MATEMÁTICA





















Matutino

26

Sim

Curso com 26 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 506,88 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 521,30 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 520,70 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 543,38 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 13 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 548,20 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
MEDICINA
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Sim

Curso com 20 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 3 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 741,70 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 762,58 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 3 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 746,36 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei





2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 776,20 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 10 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 791,22 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
NUTRIÇÃO
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30

Sim

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 615,62 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 639,40 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 607,60 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 666,62 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 15 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 680,18 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
PEDAGOGIA





Bacharelado

Licenciatura

Noturno

25

Sim

Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 540,56 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 553,88 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 537,98 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).



A nota de corte nesta modalidade era 555,10 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 12 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 582,92 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
QUÍMICA























Noturno

30

Sim

Curso com 30 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 5 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 525,56 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 538,92 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 513,48 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 526,92 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 15 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 550,94 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
QUÍMICA
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Curso com 15 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 3 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 550,22 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 1 vaga para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 594,88 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 3 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 574,04 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 1 vaga para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 646,84 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS

 7 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 609,78 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
QUÍMICA























Vespertino

15

Sim

Curso com 15 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 3 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 513,02 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 1 vaga para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 620,90 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 3 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 470,34 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 1 vaga para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 526,66 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 7 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 562,68 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO





Licenciatura

Bacharelado

Noturno
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Sim

Curso com 26 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 539,84 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 579,06 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 570,48 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 601,48 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 13 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 604,28 em 27/01/2019 .

A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
ZOOTECNIA
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Curso com 25 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 559,22 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 611,38 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 546,30 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 2 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 578,78 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 12 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 595,26 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
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28

Sim

Curso com 28 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 662,12 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 671,96 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 666,78 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 706,66 em 27/01/2019 .



DEMAIS VAGAS
 14 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 729,32 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.
RELAÇÕES INTERNACIONAIS














Bacharelado

Noturno

28
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Curso com 28 vagas para ingresso no 1º semestre.
VAGAS RESERVADAS - LEI Nº 12.711/2012
Renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a
1,5 salário mínimo e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 653,88 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo que tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 652,72 em 27/01/2019 .
Independentemente da renda
Pretos, Pardos e Indígenas
 4 vagas para candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria
Normativa nº 18/2012), tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 647,72 em 27/01/2019 .
Demais Vagas da lei
 3 vagas para candidatos que, independentemente da renda (art. 14, II, Portaria Normativa nº 18/2012), tenham cursado
integralmente o ensino médio em escolas públicas (Lei nº 12.711/2012).
A nota de corte nesta modalidade era 690,78 em 27/01/2019 .
DEMAIS VAGAS
 14 vagas de ampla concorrência.
A nota de corte nesta modalidade era 706,14 em 27/01/2019 .
A última atualização da nota de corte foi divulgada em 27/01/2019.
Para calcular a nota de corte dos cursos, por modalidade de concorrência, o Sisu considera a quantidade de vagas disponíveis e o
número de inscritos no dia anterior. A nota de corte é, portanto, apenas uma referência e não assegura a classificação final.

