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De olho na coluna

Nessa hora, ninguém se lembra da postura, mas ela pode fazer
diferença na prova e até melhorar o raciocínio.

A explicação é do coordenador da clínica-escola do IBMR,
Renato de Paulo. Ele afirma que, de 20 em 20 minutos, 
os estudantes devem fazer alguns exercícios simples:

girar o tronco (como se fosse falar com o colega de trás),
esticar os braços e mexer o tornozelo para contrair a panturrilha.

Todas essas atividades melhoram a oxigenação do cérebro
e relaxam os músculos. Isso auxilia o raciocínio e pode fazer

diferença em uma prova de longa duração.
Um dos principais problemas observados na postura dos alunos

é que a maioria não se senta sobre os glúteos, e sim sobre o sacro,
a base da coluna. Esse osso não foi feito para suportar a pressão

e, ao longo do tempo, isso pode gerar dores na região lombar.
O fisioterapeuta afirma que cadeiras mais ergonômicas seriam

desejáveis nas escolas e locais de estudo em casa, mas são poucas.
Um dos paliativos para esse problema é trocar sempre de cadeira

para não deformar o assento.
Assim, a pessoa se senta de forma mais correta.

O que os vestibulandos fazem na maior parte do tempo? 
Estudam. Como? 

Sentados em uma cadeira, debruçados sobre livros
ou olhando para o quadro.
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Empatia

Rosely Sayão
Folha de São Paulo . 21/02/2017

"Precisamos ensinar virtudes e empatia aos mais novos". Essa frase 
deveria funcionar como mantra a adultos que convivem com 
crianças e jovens. Nos tempos de hoje, julgar e acusar tem sido 
muito mais comum do que respeitar, compreender, colaborar. Já faz 
tempo que a educação tem adotado como meta o ensino dos 
conteúdo escolares.

O Auxiliadora compartilha dessa filosofia. E, por isso, além de 
oferecer um ensino de qualidade, se preocupa com a formação do 
jovem, envolvendo-o em questões humanitárias e éticas, que 
incentivam e promovem um questionamento crítico e um 
posicionamento atuante, inseridos no mundo em que vivemos.

A Engenharia Biomédica surgiu como curso de graduação há poucos anos e já assumiu um lugar de 
destaque dentre os cursos de Engenharia, tendo em vista a grande necessidade de utilizar a tecnologia 
em prol da Medicina, buscando soluções eficazes nos diagnósticos e na prevenção de problemas de 
saúde. O curso é oferecido na modalidade de bacharelado e forma profissionais capacitados a analisar, 
propor, projetar e desenvolver equipamentos e programas de computador que auxiliem e deem mais 
segurança aos profissionais da área da saúde no diagnóstico e tratamento de doenças.

O curso
O curso de Engenharia Biomédica possui uma grande interdisciplinaridade, possuindo matérias 
comuns à Engenharia como Matemática, Física e Química, além de Biologia e matérias relacionadas à 
Tecnologia da Informação (TI), como Desenvolvimento de Software e Eletrônica. As Ciências Médicas e 
Biológicas também estão presentes durante o curso, com disciplinas como Anatomia, Fisiologia e 
Bioquímica, entre outras.

Melhores faculdades
Existem 14 universidades públicas e privadas autorizadas pelo MEC a oferecer o curso de Engenharia 
Biomédica. As públicas são:
. Universidade Federal de Uberlândia (UFU)
. Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ)
. Universidade Federal do Pará ( UFPA)
. Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)
. Fundação Universidade Federal do ABC (UFABC)
. Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)
. Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)

A profissão
O profissional formado no curso de Engenharia Biomédica recebe o nome de Engenheiro Biomédico e 
pode atuar de diversas maneiras, unindo o conhecimento técnico da engenharia ao conhecimento na 
área da saúde no desenvolvimento e na estruturação de equipamentos para auxiliar no diagnóstico e na 
prevenção de doenças. Atua também prestando consultoria em clínicas e centros de saúde. Podem 
ingressar ainda no setor de desenvolvimento de próteses e na área de Imagiologia médica como a 
Radiografia, Tomografia, Ultrassonografia, Ressonância Magnética, entre outros.
Utiliza-se de conhecimentos em eletrônica e informática no desenvolvimento de software para tornar 
os diagnósticos mais eficazes, auxiliando assim no tratamento em clínicas médicas, hospitais e 
consultórios. Podem atuar também em pesquisas científicas para propor soluções ainda melhores na 
utilização da tecnologia.

Mercado de Trabalho
A profissão de Engenharia Biomédica é regulamentada desde 2008. Para exercê-la é obrigatório 
possuir diploma de curso superior reconhecido pelo MEC e obter registro profissional no Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).
Os maiores empregadores de engenheiros biomédicos são:
. Centros de Pesquisa
. Empresas desenvolvedoras de tecnologia médicas
. Hospitais
. Universidadesen
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Quando você pergunta qual a 
profissão de uma pessoa e ela 
responde que fez  ou faz  
engenharia, você pode até se 
satisfazer com a resposta. No 
entanto, há muito mais variações 
envolvidas nessa afirmação do 
que pode parecer. Apenas a 
Escola Politécnica da USP tem 17 
cursos diferentes de engenharia, 
mas já existem mais de 30 
divisões possíveis no Brasil.
                             
Entre as dez mais populares do 
Sistema de Seleção Unificada 
(SISU) estão: Civil, Mecânica, de 
Produção, Elétrica, Florestal, de 
Alimentos, Ambiental, de Controle 
e Automação, Química e de 
Computação.
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Fonte: guiadoestudante.abril.co.br/conheça_os_34tipos_de_engenharia_que_exitem.
www.guiadacarreira.com.br/cursos/engenharia

Engenharia é a capacidade de aplicar os conhecimentos científicos de forma prática
a fim de produzir novas utilidades. Para obter tais resultados, o engenheiro estuda o problema,

planeja uma solução, verifica a viabilidade econômica e técnica e por fim coordena
o desenvolvimento ou produção. A Engenharia tem uma forte relação com as Ciências Exatas.

No entanto, ao contrário do que muita gente pensa, nem toda Engenharia está relacionada
apenas com matemática e objetos concretos. Hoje em dia temos a Engenharia Genética,

por exemplo, que está relacionada à Biologia.

Engenharia Biomédica



Procedimentos de inscrição

Último dia para pagamento da
taxa de inscrição

23/05 a 18/06/2017

19/06/2017

INSCRIÇÃO                            1º EXAME DE QUALIFICAÇÃO              2º EXAME DE QUALIFICAÇÃO                      LOCAL

21/07 a 07/08/2017 

08/08/2017

www.vestibularuerj.br

redes bancárias e casas lotéricas

www.vestibularuerj.br

www.vestibularuerj.br

Aplicação da prova

Divulgação do gabarito oficial

Divulgação do resultado

16/07/2017

16/07/2017

21/07/2017

PROVA                                   1º EXAME DE QUALIFICAÇÃO              2º EXAME DE QUALIFICAÇÃO                      LOCAL

17/09/2017

17/09/2017

23/09/2017

Local indicado no cartão de
confirmação de inscrição

Retificação dos dados

Emissão do cartão de
confirmação de inscrição 01 a 05/07/2017

03 a 05/07/2017

CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO         1º EXAME DE QUALIFICAÇÃO              2º EXAME DE QUALIFICAÇÃO                      LOCAL

25/08 A 30/08/2017

28 a 30/08/2017

www.vestibularuerj.br

UERJ (campus Maracanã)
DSEA/ATENDIMENTO
Pavilhão João Lyra Filho . bloco F
1º andar . sl 1141
Horário: das 10h às 17h

EXAME DISCURSIVO: Prova 3 de dezembro de 2017. Taxa e inscrições a serem divulgadas.

. 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 for aprovado ou reprovado e com quantos pontos.

SITUAÇÃO DO CANDITATO            CONCEITO                               Nº DE ACERTOS / PORCENTAGEM                                     PONTUAÇÃO

APROVADO

A

B

C

D

EREPROVADO

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

------------

A pontuação máxima da UERJ

100 PONTOS.
  20 pontos

no exame de qualificação;
80 pontos nas provas discursivas:

4 provas, cada uma valendo 20 pontos.= +
No dia da realização da prova, o candidato poderá anotar suas respostas para conferência do gabarito,

somente no seu cartão de confirmação.

VESTIBULAR UERJ
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

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 
ficar 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 auxiliar 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 
regu lar  e  aque les  se lec ionados 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: fique sempre ligado na instituição. Muita gente perde 
porque não se liga nessa convocação.

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.

ENTENDA O SISU
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