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Depoimento de alunos que participaram do pré UFSC 

 

 

“Passei em Farmácia na UFSC. 

Consegui passar no curso que pretendia e o pré UFSC foi muito importante para me 

guiar nos estudos. Graças a ele consegui organizar as matérias mais importantes e 

realizar exercícios baseados no formato cobrado pelo vestibular.” 

 

“Olá, passei pro curso de Processos Gerenciais no IFSC pelo Sisu, fiquei em terceiro 

lugar (ampla concorrência).” 

 

“Fui aprovado para o curso de Engenharia Naval no campus de Joinville. O Pré UFSC 

me ajudou bastante como um complemento para os meus estudos me ajudando a 

relembrar de tópicos que eu tinha estudado no começo de 2018 que eu já estava me 

esquecendo e também me dando vários macetes bem úteis, acredito que para todos 

essa iniciativa do cursinho tomada por vocês ajudou bastante gente e vocês deviam 

continuar com esse trabalho voluntário show. :)” 

 

“Boa tarde, fui aprovado na UFSC bnu no curso de engenharia de controle e 

automação, Graças ao pre-ufsc consegui me organizar e estudar, o curso ajudou 

muito principalmente as monitorias onde os professores estavam dispostos a ajudar e 

ensinar.” 

 

“Passei em Análise e Desenvolvimento de Sistemas no IFSC Campus Gaspar. 

Foi muito importante participar do preUFSC sem ele não conseguiria passar com tanta 

facilidade na universidade.” 

 

“Oi, não fiz vestibular UFSC mas fiz o cursinho para me ajudar a tirar uma nota boa 

no enem 2018, consegui e entrei pelo sisu em uma instituição federal aqui de santa 

catarina ;) muito obrigada pela ajuda!!” 

 

“Fico feliz em poder dizer que passei em Medicina no vestibular 2019 e agora já sou 

matriculado na UFSC de Florianópolis. Iniciarei os estudos no segundo semestre. Com 

certeza o pré-UFSC me ajudou muito a conquistar essa vaga, principalmente quanto à 

escolha da faculdade certa e a aproximação com o ambiente universitário desde cedo. 

Penso que as aulas práticas, aliadas às teóricas, foram muito úteis para esclarecer 

assuntos que muitas vezes não são devidamente explorados nas escolas públicas. 

Devo agradecer também aos alunos e alunas que fizeram oficinas e nos ajudaram a 

compreender a Química. Essa foi a matéria que mais me dei bem no vestibular, tirei 

9,6. Outro fato que me ajudou a fortalecer que eu realmente queria cursar medicina 

foi a oficina de psicologia e as diversas conversas com os graduandos. Todos estavam 

dispostos a responderem eventuais dúvidas sobre a vida de um universitário. Por fim, 

agradeço novamente à coordenação da UFSC de Blumenau por abrirem as portas aos 

alunos de escola pública que, com certeza, farão a diferença no mercado de trabalho 

futuro.” 

 


