CRONOGRAMA DE DATAS
CURSO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO EM MEDICINA (duas etapas).
17/09/2018 a 10/10/2018
A partir do dia 11/10/2018
14/10/2018 - às 14h30min

Inscrições on-line, em www.uvv.br ou presencial
Confirmação dos locais de provas, pelo sítio eletrônico
da Universidade Vila Velha (UVV)
PROVAS – 1ª etapa
Resultado da 1ª etapa de Medicina
Divulgação dos classificados e convocados para a 2ª

Até o dia 18/10/2018

etapa. Informação sobre os locais de provas, em
www.uvv.br

21/10/2018 - às 14h30min

PROVAS – 2ª etapa

Até o dia 28/10/2018

Resultado Final do VEST UVV MEDICINA 2019/1

CURSOS OFERTADOS NO VEST UVV 2019/1 (etapa única).
17/09/2018 a 17/10/2018
A partir do dia 18/10/2018

Inscrições on-line, em www.uvv.br ou presencial
Confirmação dos locais de provas, pelo sítio eletrônico
da Universidade Vila Velha (UVV)

21/10/2018 - às 14h30min

PROVAS

Até o dia 28/10/2018

Resultado Final do VEST UVV 2019/1

CURSOS OFERTADOS NO VESTIBULAR AGENDADO SIMPLIFICADO
12/11/2018 a 04/03/2019

Inscrições on-line, em www.uvv.br

Resultado: O resultado será informado ao candidato no término da prova e também poderá ser consultado no
menu RESULTADOS.

CURSOS OFERTADOS NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)
17/09/2018 a 04/03/2019

Inscrições on-line, em www.uvv.br

Resultado: Será encaminhado para o e-mail cadastrado pelo candidato por ocasião da inscrição e também poderá
ser consultado no menu RESULTADOS.
A Comissão Coordenadora de Vestibular (CCV) informa que o VEST UVV 2019/1 se destina a candidatos que estão cursando o ensino
médio e que poderão comprovar a conclusão dessa etapa na data da matrícula ou àqueles que já possuem o certificado de conclusão
desse nível de ensino, obtido por via regular ou da suplência.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
DOCUMENTOS ACEITOS PARA INSCRIÇÃO:
Documentos de Identidade, expedidos pelas Secretarias de Segurança Pública ou Carteira de Motorista com
foto ou Carteira de Trabalho ou Passaporte.
NÃO SERÃO ACEITOS OS SEGUINTES DOCUMENTOS, POR SEREM DESTINADOS A OUTROS FINS:
Certidão de Nascimento/Casamento, Título de Eleitor, Carteira de plano de saúde, Crachá funcional e
Carteirinha escolar, documentos de identidade com a expressão não alfabetizado.
OBSERVAÇÕES:


No dia da prova, o candidato terá de apresentar a original do seu documento de identificação com o
qual se inscreveu. Esse documento deverá permitir ao fiscal identificar o candidato através da foto e
da assinatura.



Durante a realização das provas de medicina, será adotado o procedimento de identificação civil do
candidato, através da coleta de assinatura e/ou impressões digitais.



O candidato deverá acessar a página da UVV, em www.uvv.br, para verificar a confirmação do local
de provas. (vide cronograma).

AVISOS
AOS CANDIDATOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS


Os candidatos que precisam de atendimento especial devem, obrigatoriamente, formalizar o pedido
por meio de requerimento eletrônico e entrar em contato com (CCV) até às 11 horas do último dia de
inscrição.



Os candidatos que necessitarem de atendimento especial devem verificar, no Edital, as condições
pré-estabelecidas.

RECURSOS


O modelo de recurso estará disponível no sítio eletrônico da UVV, em: www.uvv.br, e entregue na
sala da CCV, até a data e horas previstas.



A CCV disponibilizará as provas e o gabarito para consulta no sítio eletrônico.



Os resultados dos recursos serão divulgados em até 24h, após análise da CCV, e estarão disponíveis,
em sua totalidade, na própria IES.



Não serão aceitos recursos via postal, fax, e-mail ou, ainda, fora do prazo.



Não caberá novo recurso à decisão final emitida pela CCV.



Em hipótese alguma, o quantitativo de questões/itens das provas sofrerá alterações.



Recursos que, em seu conteúdo, tragam qualquer teor desrespeitoso à CCV ou a seus membros,
serão sumariamente indeferidos.

FORMAS DE EXAMES
1 – MEDICINA (Presencial)
Serão duas etapas de provas:
PRIMEIRA ETAPA:


As provas versarão sobre o conjunto das disciplinas do núcleo comum obrigatório do ensino médio:
Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia e Inglês;



Todas as questões serão do tipo teste, com cinco alternativas, das quais apenas uma é correta;



O tempo de provas é de três horas e trinta minutos.

SEGUNDA ETAPA:


São aplicadas as provas objetivas/discursiva de Biologia e de Química além de uma Redação;



Serão entregues a cada candidato três folhas de respostas: uma para Biologia, uma para Química e
uma folha de Redação. Caso o candidato responda as questões de Biologia na folha de resposta de
Química ou vice versa, as folhas serão consideradas INVÁLIDAS;



O tempo de duração dessas provas é de quatro horas.

OBS.: As salas de provas da segunda etapa NÃO serão necessariamente as mesmas da primeira etapa.
2 - VEST UVV 2019/1 (Presencial)
ETAPA ÚNICA:


As provas para os demais cursos versarão sobre o conjunto das disciplinas do núcleo comum
obrigatório do ensino médio: Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física, Biologia e
língua estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Redação;



Todas as questões objetivas serão do tipo teste, com cinco alternativas, das quais apenas uma é
correta;



Tempo de provas: três horas e trinta minutos.

3 - VESTIBULAR AGENDADO SIMPLIFICADO 2019/1 (Presencial)
O Vestibular agendado ocorre após o período de matrícula dos aprovados no VEST UVV 2019/1 (Presencial)
para o preenchimento das vagas remanescentes.
O candidato deverá fazer a opção pela forma de ingresso:

a) Participação na prova de redação; ou
b) Utilização da nota do ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio.
Caso o candidato opte pela utilização da nota do ENEM em substituição à prova do VESTIBULAR
AGENDADO, deverá atender aos seguintes requisitos:


Ter realizado a prova do ENEM nos últimos cinco anos;



Ter obtido nota média igual ou superior a 200 pontos na redação.

4 - VESTIBULAR EAD 2019/1
O candidato deverá fazer a opção pela forma de ingresso:
a) Participação na prova de redação; ou
b) Utilização da nota do ENEM – Exame Nacional de Ensino Médio.
Para os cursos ofertados na modalidade EAD, o processo seletivo ocorrerá em ambiente virtual próprio,
disponibilizado no site www.uvv.br. O acesso privado e exclusivo do candidato ocorrerá por meio do login,
cadastrado pelo próprio candidato.

LEMBRETES AOS CANDIDATOS PARA OS DIAS DE PROVAS


Comparecer ao local indicado pelo sítio eletrônico, com antecedência mínima de trinta minutos do
horário fixado.



Só poderão prestar exame na sala para onde forem designados, e não serão, em hipótese alguma,
admitidos retardatários.



A permanência mínima do candidato em sala será de uma hora, a contar do início das provas. Se
houver insistência em sair antes desse horário, o candidato terá de assinar Ata de Ocorrência, na
sala da Comissão de Vestibular declarando DESISTÊNCIA do vestibular.



As folhas de respostas são o documento oficial para a correção dos resultados, marcados pelo
candidato, o qual é responsável pela entrega aos fiscais de sala, após concluir a prova.



Não haverá tempo adicional para transcrição das respostas.



Todas as provas são corrigidas sem que o corretor saiba quem é o candidato (correção cega).



Provas a lápis NÃO serão corrigidas.



Você pode escrever a Redação em letra de forma – o importante é que seja legível.



É vedado o uso de corretivo líquido – se for o caso, indique de forma conveniente nas provas
discursivas ou na redação palavras ou linhas que não devem ser consideradas.



O candidato que for pego com celular (ainda que desligado), na sala de provas, será eliminado do
vestibular.



Distribuir bem o tempo para resolver todas as questões de acordo com o horário previsto.

NÃO SERÁ PERMITIDO:


Ingressar no estabelecimento de aplicação das provas usando óculos de sol, boné, chapéu/boina,
relógios, etc.;



Portar armas;



Utilizar aparelhos eletrônicos de qualquer natureza;



Fazer uso de lápis, lapiseira, borracha;



Consultar livros, anotações, impressos, como apostilas, fotocópias, etc.;



Fumar em áreas fechadas de uso comum, como hall de entradas, corredores ou salas, de acordo
com a Lei nº 9.220, de 18 de junho de 2009/ES.

SÃO PERMITIDOS:


Suco, água, refrigerante, doces, balas, bombons, barra de cereal;



Uso de shorts e vestimentas leves.

A CCV recomenda a leitura dos Editais do vestibular, disponível no sítio
eletrônico da UVV, em: www.uvv.br

BOA PROVA!

