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Quais os erros mais comuns de quem a procura para 
melhorar a redação?
Concordância verbal e gramática. Mas os alunos têm 
muito problema com a argumentação. Ensino que é 
preciso ter informação e saber contextualizá-la.

É melhor escrever pensando num leitor imaginário 
específico ou dirigindo-se a um público amplo?
Faço medicina e os professores sempre dizem para não 
falarmos com o pacientes assim: "Está com disfagia?", 
mas "Está com dificuldade para engolir?". O bom 
escritor fala de tal maneira que qualquer pessoa 
entenda. Isso vem do hábito de leitura. Antes da 
faculdade, eu lia quatro livros por mês.

O que jamais alguém deve escrever numa redação?
Gírias e palavras que possam ferir alguém. Num tema 
sobre cotas raciais, sugiro que ninguém diga que os 
cotistas "são aproveitadores de vagas". Outra dica: ter 
sempre em mente a questão dos Direitos Humanos, pois 
traz sensibilidade ao tema. Eu sou católica e contra a 
legislação do aborto. Mas, numa redação, não 
escreveria o que diz a Bíblia. Diria que a lei seria um 
estímulo à prática.

Escreveu e leu, o texto vendeu
Uma conversa com Marina Rubini

Veja  29/10/2014 - nº 44

Ela tirou a nota máxima na redação do Enem por 
dois anos consecutivos e hoje, aos 20 anos, cursa 
medicina e tem como atividade paralela remunerada, 
dar dicas de como se sair bem na prova.

Profissões em alta
Confira abaixo a lista com as profissões que estarão em alta até 2020:

1.  Supervisores de Produção em Indústrias de transformação de plástico

2.  Engenheiros de Petróleo

3. Técnicos em Sistemas de Informação

4. Trabalhadores de tratamento de superfícies de metais e de compósitos

5. Engenheiros de mobilidade

6. Técnicos em mecatrônica

7. Biotecnologistas

8. Engenheiros ambientais e sanitários

9. Desenhistas técnicos em eletricidade, eletrônica e eletromecânica

O levantamento da FIRJAN reforça o que todo mundo já sabe: para 
entrar e se manter competitivo no mercado, ter uma boa formação 
é fundamental, independentemente do cargo pretendido.

. Para a área de produção, será muito difícil conseguir um bom 
emprego sem ao menos um curso técnico.

. Na área de gestão, é fundamental ter nível superior.
Em ambos os casos, para assumir cargos de gerência e diretoria o 
candidato deverá ter ao menos uma pós-graduação.

Dentre as melhores profissões constatou-se que cinco delas são 
de nível superior (Engenheiros de Petróleo, Técnicos em Sistemas 
de Informação, Engenheiros de mobilidade, Biotecnologistas, 
Engenheiros ambientais e Sanitários), duas delas são de nível 
médio/técnico (Técnicos em Mecatrônica e Desenhistas Técnicos 
em Eletricidade, Eletrônica e Eletromecânica) e duas delas são 
para profissionais com nível básico (Supervisores de Produção em 
Indústrias de transformação de plástico, Trabalhadores de 
tratamento de superfícies de metais e de compósitos).

VESTIBULAR UERJ 2017

REDAÇÃO

GRADUAÇÕES MAIS PROCURADAS

APLICATIVO DO SISU 

NESTA EDIÇÃO:

Vestibular Estadual 2017 - UERJ
CALENDÁRIO PRELIMINAR

O calendário na íntegra será divulgado na publicação do Edital de cada fase do Vestibular Estadual.

INSCRIÇÃO
1º EXAME DE QUALIFICAÇÃO

De 21/03 a 18/04/2016

2º EXAME DE QUALIFICAÇÃO
De 13/07 a 08/08/2016

Taxa

Último dia de pagamento da taxa

Cartão de confirmação de inscrição

Prova

Resultado

R$ 60,00 (sessenta reais)

20 de abril de 2016

28 de maio de 2016

12 de junho de 2016, das 9h às 13h

20 de junho de 2016

R$ 60,00 (sessenta reais)

10 de agosto de 2016

27 de agosto de 2016

11 de setembro de 2016, das 9h às 13h

19 de setembro de 2016

EXAME DISCURSIVO  Prova: 4 de dezembro de 2016 . Taxa: R$ 100,00 (cem reais) . Inscrições: a ser divulgada

. O candidato deve levar apenas: caneta esferográfica de corpo transparente, com tinta preta ou azul escuro,
cartão de confirmação de inscrição (CCI) e original de um dos documentos oficiais de identificação usado na inscrição

 (carteira de identidade, carteira de trabalho ou passaporte).
. A opção pela Instituição, curso ou sistema de cotas só será feita na inscrição da segunda fase, que é o Exame Discursivo. 

. Só fará o exame discursivo quem tiver sido aprovado em um dos exames de qualificação (1ª fase).
.  O candidato com conceito E não poderá realizar o exame discursivo. 

Após o exame de qualificação, veja a sua situação: se foi aprovado ou reprovado e com quantos pontos.

SITUAÇÃO
DO CANDIDATO

CONCEITO                                        NÚMERO DE ACERTOS / PORCENTAGEM                                          PONTUAÇÃO

Maior que 70%, de 43 a 60 pontos

Maior que 60% e igual ou menor que 70%, de 37 a 42 pontos

Maior que 50% e igual ou menor que 60%, de 31 a 36 pontos

Maior que 40% e igual ou menor que 50%, de 25 a 30 pontos

Igual ou menor que 40%, até 24 pontos

20 pontos

15 pontos

10 pontos

5 pontos

---------

APROVADO

REPROVADO

A

B

C

D

E

Assim: A pontuação máxima da UERJ 100 pontos.
. 20 pontos no exame de qualificação

. 80 pontos nas provas discursivas: serão 4 (quatro) provas, cada uma valendo 20 pontos.

ANOS

ISECENSA
CURSOS TÉCNICOS: EDIFICAÇÕES . MECÂNICA . ENFERMAGEM

. ADMINISTRAÇÃO . ARQUITETURA E URBANISMO

EDUCAÇÃO FÍSICA . ENFERMAGEM

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO . ENGENHARIA MECÂNICA

FISIOTERAPIA . PEDAGOGIA . PSICOLOGIA
Campos dos Goytacazes . RJ

www.isecensa.edu.br

Esse é o caminho.



O estudante pode se inscrever em até duas 
opções de vaga, por ordem de preferência. 

Durante o período de inscrição, é possível 
verificar a nota de corte de cada curso e mudar a 
"candidatura", otimizando as chances de 
aprovação.

De acordo com o MEC, as notas de corte serão 
atualizadas sempre às 9h. (a hora varia cada ano).

Como é calculada a nota de corte de cada 
curso que o SISU informa como referência? 

Durante o período de inscrição, uma vez por dia, 
o SISU calcula a nota de corte (menor nota para o 
candidato f icar entre os potencialmente 
selecionados) para cada curso com base no número 
de vagas disponíveis e no total dos candidatos 
inscritos naquele curso, por modalidade de 
concorrência.

Atenção: a nota de corte é apenas uma 
referência para auxil iar o candidato no 
monitoramento de sua inscrição, não sendo garantia 
de seleção para a vaga ofertada. O sistema não faz 
o cálculo em tempo real e a nota de corte é 
modificada de acordo com a nota dos inscritos. A 
nota de corte só será informada pelo sistema a partir 
do segundo dia de inscrição.

O que é a classificação parcial?
Durante o período de inscrição no SISU, o 

candidato poderá consultar, em seu boletim, a sua 
classificação parcial na opção de curso escolhido. A 
classificação parcial é calculada a partir das notas 
dos candidatos inscritos na mesma opção. Portanto, 
é apenas uma referência e pode ser observada pelo 
estudante durante o período em que o sistema 
estiver aberto para as inscrições. Ao final do período 
de inscrição é divulgada a lista de selecionados. No 
boletim de acompanhamento, o candidato pode 
consultar a sua classificação e resultado final. 

OBS:Monitorar o sistema pode ajudar o 
estudante a aumentar suas chances de aprovação. 
Como o SISU funciona de forma dinâmica, é 
possível mudar a inscrição quantas vezes for 
necessário até o prazo final. Se sua nota estiver 
muito distante da nota de corte, analise outras 
possibilidades

O candidato consegue ter uma noção de quais 
são suas chances para ocupar determinada vaga 
pela classificação parcial. Ela pode ser consultada 
pelo estudante durante o período de inscrição, em 
seu boletim na página do SISU. A classificação 
parcial é calculada a partir das notas dos candidatos 
inscritos na mesma opção. Se a posição não estiver 
satisfatória, o ideal é partir para outros cursos com 
notas de corte mais baixas, embora haja mais de 
uma chamada.

Quem pode manifestar interesse em participar da lista de espera do SISU?
Os candidatos não selecionados em nenhuma das opções na chamada 
regular e aqueles selecionados na segunda opção, independentemente 
de terem efetuado a matrícula. A participação na lista de espera está 
restrita à primeira opção de vaga do candidato.

Como fazer para participar da lista de espera do SISU?
O candidato deve acessar o sistema durante o período especificado no 
cronograma e, em seu boletim, clicar no botão que corresponde à 
confirmação de interesse em participar da lista de espera do SISU.
Atenção: certifique-se de que sua manifestação foi realizada. Ao finalizar 
a manifestação o sistema emitirá uma mensagem de confirmação.

Como é possível acompanhar a convocação da lista de espera do SISU?
Na lista de espera, a convocação dos candidatos para a matrícula cabe 
às próprias instituições de ensino. Assim, é importante que os 
candidatos acompanhem as convocações da lista de espera junto à 
instituição na qual tenha manifestado interesse.
Muita atenção: tem que estar na Instituição, SEMPRE!

ENEM - SISU

ENTENDA O SISU LISTA DE ESPERA
1

2

3

O SISU realiza dois processos seletivos por ano:
um no início do primeiro semestre e outro no início do segundo semestre.

USP ADERE AO SISU
A universidade de São Paulo (USP) vai exigir nota mínima

de 700 pontos no ENEM (inclusive na Redação) para os cursos:

. Engenharia Agronômica . Engenharia Florestal . Gestão Ambiental
. Administração . Odontologia . Química . Medicina Veterinária . Zootecnia.

Nesses cursos, o aluno deverá ter conseguido os 700 pontos
na Redação e em todas as provas.

Obs.: cursos como Medicina em São Paulo, audiovisual e engenharia,
ficaram de fora da adesão do ENEM.

APLICATIVO DO SISU
Neste ano (2016), o MEC lançou um aplicativo para os Sistemas Android,
Windows e IOS. O aplicativo é gratuito, oferece consultas a vagas disponíveis
e uma calculadora eletrônica, que permite simular a classificação parcial.
Ele também oferece uma agenda para datas de inscrição até
a convocação da lista de espera.

CURSOS TÉCNICOS

Medicina: R$ 8.459,45

Setor Militar e de Defesa: R$ 7.695,84

Serviços de Transportes: R$ 6.052,56 3

Engenharia Química: R$ 5.815,28

Engenharia Civil: R$ 5.768,19

Engenharia Mecânica e Metalúrgica: R$ 5.500,30

Odontologia: R$ 5.367,31

Engenharia (outros): R$ 5.242,91

Engenharia Elétrica e Automação: R$ 4.835,37

Estatística: R$ 4.780,29

Profissões com 

SALÁRIOS MAIS ALTOS
Outra forma de identificar as profissões mais valorizadas

é com base nos salários praticados no mercado.
De acordo com o estudo elaborado pelo IPEA em 2013,

as profissões com os salários mais altos 
(média salarial nacional, sem contar benefícios e gratificações)

são:

Dados relativos a 2013 e 2014.
Ainda não se tem os dados de 2015 e 2016, com base no IPEA.

Cargos com 

MAIOR ESCASSEZ NO BRASIL
Uma profissão pode ser valorizada também em

função da falta de profissionais para
 ocupar as vagas disponíveis no mercado de trabalho.

Estudo da consultoria ManpowerGroup, publicado em maio
de 2015, lista os cargos com maior escassez no Brasil este ano:

Técnicos

Trabalhadores de ofício

Operadores de produção/máquina

Pessoal de apoio de escritório

Operários

Motoristas

Representante de vendas

Engenheiros

Contadores e profissionais de finanças

Profissionais de TI

Cursos com 

MAIORES TAXAS DE OCUPAÇÃO
Cursos com maiores taxas de ocupação

Outro tipo de profissões valorizadas são aquelas que mais
encontram espaço no mercado de trabalho.

Em entrevista ao telejornal Bom-dia Cidade (EPTV),
em dezembro de 2014, o consultor de carreiras Max Gehringer
destacou profissões já consagradas e com alto índice de gerar

empregos: Administração de Empresas, Engenharia Civil e
Engenharia de Produção.

Nesta mesma linha, vale conferir os dados da pesquisa realizada
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), que traz

justamente os cursos universitários com as taxas mais altas
de ocupação.  A pesquisa foi realizada em 2013 e é o

levantamento mais recente. Os dez primeiros colocados são:

Medicina

Odontologia

Engenharia Civil

Arquitetura e Urbanismo

Matemática

Engenharia Mecânica e Metalúrgica

Farmácia

Educação e Formação de Professores

Computação

Contabilidade e Atuária

Na área de cursos técnicos, há uma demanda
de milhões de trabalhadores para os próximos anos.

Segundo dados do IPEA,
as oito carreiras que mais geraram vagas nos últimos anos são:

Professores de nível médio na educação infantil,
ensino fundamental e profissionalizante.

Técnicos da Ciência da Saúde Humana

Técnicos em Eletroeletrônica e Fotônica

Técnicos em Operações Comerciais

Técnicos das Ciências Administrativas

Técnicos em Informática

Instrutores e Professores de escolas livres

Desenhistas Técnicos e Modelistas
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