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AS PROVAS 

 

As provas são as realizadas no Exame Nacional do Ensino Médio 

do ano 2012, ENEM 2012. 

 

1. Para concorrer a uma vaga nos cursos da Universidade Federal 

de Campina Grande, obrigatoriamente o candidato deverá ter 

participado do ENEM 2012, pois a nota do ENEM 2012 é a nota 

para classificação nos cursos de graduação da UFCG. 

 

2. Prova de Habilidade Específica do Concurso Vestibular 2013. 

 

   A prova de Habilidade Específica avalia a aptidão do candidato 

para os cursos de Arte e Mídia, Design e Música. Os candidatos 

inscritos para qualquer dos três cursos serão submetidos à 

avaliação, conforme reza o Art. 15 da Resolução no 14/2012 da 

CÂMARA SUPERIOR DE ENSINO DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO. 

 

Ficarão dispensados dessa exigência os candidatos julgados aptos, 

nos Concursos Vestibulares da UFCG, nos anos 2011 e 2012, 

conforme decisão da respectiva Unidade Acadêmica. 

 

Nesse caso, os interessados deverão solicitar a dispensa, no 

período de inscrição, através de requerimento a COMPROV, com a 

devida comprovação, encaminhada pelo protocolo geral ou do 

protocolo, nos respectivos Câmpus da UFCG. 

 

 A prova de Habilidade Específica tem caráter eliminatório, 

portanto, o resultado obtido não interfere no cômputo da média final 

do candidato no Vestibular. 
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O candidato deve comparecer ao local da prova, com 

antecedência mínima de 30 minutos, portando Documento de 

Identidade ou outro documento oficial com foto. 

 

O candidato que não comparecer à prova de Habilidade 

Específica ou nela for reprovado, estará automaticamente 

inscrito para o curso de segunda opção, conforme solicitação feita 

na inscrição. 

 

As datas das provas e da divulgação dos resultados 

obedecem ao estabelecido no Calendário do Concurso Vestibular 

2013.2.     

 

2.1. Habilidade Específica para o Curso de ARTE E MÍDIA 

 

A prova de habilidade específica constará de: 

a) Análise livre e 

b) Um questionário com o objetivo de avaliar capacidade de 

percepção visual, sonora e raciocínio estético do candidato ao 

curso. 

 

Tanto a análise livre quanto o questionário serão baseados em 

trabalhos artísticos e exercícios de percepção nas seguintes áreas: 

Música, Dança, Teatro, Cinema/Vídeo, Artes Plásticas e Animação. 

 

O candidato deverá comparecer ao local da prova munido 

de caneta esferográfica (azul ou preta). 

 

Maiores informações:  

Unidade Acadêmica de Arte e Mídia 

Telefone: (83) 2101.1087, 

e-mail: coord-grad@artemidia.ufcg.edu.br 
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Local de Prova: Bloco CAA – Campus de Campina Grande – 

UFCG – Av. Aprígio Veloso, no 882, Bairro 

de Bodocongó, Campina Grande, PB. 

 

Horário: 8h00min às 12h00min. 

 

2.2. Habilidade específica para o Curso de DESIGN 

 

A prova de habilidade específica avaliará a capacidade de: 

a) Reconhecimento e percepção de figuras e formas; 

b) Criatividade; 

c) Expressão e representação gráfica; 

d) Expressão verbal; 

e) Raciocínio lógico/espacial 

 

O candidato deverá comparecer ao local da prova munido 

de lápis grafite 2B e 4B, caneta esferográfica, estojos 

hidrográficos e de lápis de cor. 

 

Maiores Informações: 

Unidade Acadêmica de Design 

Telefone: (83)2101.1028 – Fax: (83) – 2101.1132. 

 

Local de Prova: Bloco CA – Câmpus de Campina Grande – 

UFCG – Av. Aprígio Veloso, no 882, Bairro 

de Bodocongó, Campina Grande, PB. 

 

Horário: 9h00min às 12h00min.  

 

No dia da prova, os candidatos poderão ser convocados 

para uma entrevista, a critério da Coordenação do Curso. 
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2.3. Habilidade específica para o Curso de MÚSICA 

 

A prova de habilidade específica no domínio da música aborda 

aspectos relacionados à teoria musical, percepção rítmica e 

melódica. O objetivo é avaliar o conhecimento do candidato nos 

aspectos relacionados à percepção, criação, produção e 

performances musicais. 

 

Informações adicionais estão disponibilizadas no SITE 

WWW.ufcg.edu.br.  

 

Maiores informações: 

Unidade Acadêmica de Música 

fone: 2101.1219 ou (83)2101.1218 

 

Local de Prova: Bloco BZ – Campus de Campina Grande – UFCG – 

Av. Aprígio Veloso, no 882, Bairro de Bodocongó, 

Campina Grande, PB. 

 

Horários: 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 18h00min. 

 

O candidato deverá comparecer ao local da prova munido 

de lápis, borracha, caneta esferográfica (azul ou preta). 

 

Atenção: 

 

 Os retardatários não terão acesso às provas de 

Habilidade Específica. 

 

 A COMPROV, durante a aplicação da prova, procederá à 

identificação datiloscópica dos candidatos. 

http://www.ufcg.edu.br/

