
PAS UEM, o que é? 
 
1. O que é o PAS-UEM? 
PAS-UEM é a abreviatura de Processo de Avaliação Seriada da Universidade Estadual de Maringá. É 
uma forma alternativa de ingresso aos cursos de graduação da UEM. Por esse processo, o aluno 
matriculado na primeira série do ensino médio que desejar participar do PAS realiza uma prova ao final 
de cada uma das séries do ensino médio. A pontuação acumulada nessas provas pode classificá-lo a uma 
vaga na universidade. 
 

2. Quem pode participar do PAS-UEM? 
Todo estudante regularmente matriculado na primeira série do ensino médio, a partir de 2009, poderá 
participar do PAS-UEM. 
 

3. Pode inscrever-se ao PAS o aluno que estiver cursando em 2009 
a segunda ou a terceira série do ensino médio? 
Não. O processo de avaliação seriada se completa ao final de três anos de provas. Assim, o aluno só pode 
iniciar a sua participação no PAS a partir da primeira série do ensino médio. 
 

4. Como funciona o PAS-UEM? 
O PAS-UEM oferecerá provas em três etapas: Prova 1, ao final do primeiro ano do Ensino Médio, com 
conteúdo dessa série. Prova 2, ao final do segundo ano do Ensino Médio, com conteúdo dessa série. Prova 
3, ao final do terceiro ano do Ensino Médio, com conteúdo dessa série. Desse modo, ao final do terceiro 
ano do Ensino Médio, o aluno terá realizado três avaliações e, conforme o seu desempenho, poderá 
alcançar uma vaga na universidade, dentre 20% das vagas destinadas para essa modalidade de ingresso. A 
opção pelo curso será efetuada apenas quando o candidato inscrever-se para realizar a prova referente à 
terceira série. 
 

5. Quantas vagas são destinadas aos candidatos do PAS? 
Serão destinadas 20% das vagas de cada curso do total de vagas disponíveis 
 

6. Como é feita a inscrição no PAS-UEM? 
A inscrição ou a adesão ao Processo de Avaliação Seriada é feita por meio do preenchimento de um 
cadastro, realizado via Internet. Tanto os alunos regularmente matriculados na primeira série do ensino 
médio quanto as escolas de ensino médio deverão fazer a adesão ao PAS-UEM. Após o preenchimento do 
cadastro, alunos e escolas terão acesso a informações específicas, tais como programa das provas, datas 
das provas, entre outras. 
 

7. Quando terá início o processo de avaliação seriada da UEM? 
O PAS-UEM começa em 2009, quando haverá a chamada de inscrição ao PAS para os alunos 
matriculados na primeira série do ensino médio. Os alunos aprovados pelo processo de avaliação seriada 
ingressarão na UEM no ano letivo de 2012. 
 

8. Ao final de cada série do ensino médio o aluno faz uma prova. 
Qual é o conteúdo dessa prova? 
O conteúdo da prova será selecionado a partir do conteúdo programático da série em que o aluno estiver 
matriculado. Desse modo, o aluno que tem um bom desempenho no ensino médio terá boas chances de ter 
um bom desempenho também nas provas do PAS-UEM. A prova será composta de questões objetivas de 
alternativas múltiplas e redação. 



9. O aluno que fez a inscrição ao PAS pode participar do 
vestibular tradicional? 
Sim, não há impedimentos. As provas do PAS e as provas do vestibular tradicional serão em datas 
diferentes. Isso resulta em duas oportunidades para o ingresso aos cursos de graduação da UEM. 
 

10. O Processo de Avaliação Seriada é uma forma de ingresso 
prevista em lei? 
Sim, a lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei n.º 9394/1996, ampara novas formas de acesso 
ao ensino superior. 
 

11. Como surgiu o processo de avaliação seriada no Brasil? 
A preocupação com formas alternativas de acesso ao ensino superior é anterior à nova LDB, lei n.º 
9394/1996. Com autorização especial do MEC, a Fundação Cesgranrio implantou, em 1992, o Sistema de 
Avaliação Progressiva para o Ingresso no Ensino Superior – Sapiens. Esse sistema, que funcionou até 
1995, consistia de duas avaliações anuais ao final de cada semestre letivo. Cada curso aceitava até 30% de 
seus ingressantes por esse sistema. A Universidade Federal de Santa Maria, em 1995, também implantou 
o seu Programa de Ingresso ao Ensino Superior – Peies, que previa uma prova ao final de cada série do 
Ensino Médio. Outras formas de seleção semelhantes foram introduzidas após a nova LDB, como o 
Programa de Avaliação Seriada (PAS) da UNB, em 1996. Atualmente, diversas instituições empregam 
algum tipo de sistema de avaliação seriada. 
 

12. Onde serão aplicadas as provas do PAS-UEM? 
As provas do PAS serão aplicadas em várias cidades do Paraná: Maringá, Umuarama, Cianorte, 
Apucarana, Campo Mourão, Paranavaí, Goioerê, dentre outras cidades que serão escolhidas futuramente. 
 

13. Quando serão as provas do PAS-UEM? 
A primeira prova do PAS – UEM será aplicada em 29 de Novembro de 2009. 
 

14. Além da UEM, quais outras instituições de ensino superior 
possuem um processo de avaliação seriada? 
Universidade de Santa Maria – UFSM Universidade de Brasília – UnB Universidade de São Paulo – USP 
Universidade Federal de Viçosa – UFV Universidade Federal de Sergipe – UFS Universidade Federal da 
Paraíba – UFPB Universidade Federal de Campina Grande – UFCG Universidade Estadual de Ponta 
Grossa – UEPG Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF e outras. 
 

15. Alunos que cursam o CEEBJA podem participar do PAS-
UEM? 
Não. Pela própria filosofia do PAS-UEM, que prevê provas em três etapas ao final de cada uma das três 
séries do Ensino Médio, fica inviabilizada a participação desses alunos. 
 

 
16. Alunos que cursam o Ensino Médio com a duração de 4 anos 
tais como Formação de Professores, Técnico Agrícola etc., podem 
participar do PAS-UEM? 
Sim. Eles farão a Prova 1 ao final da primeira série do ensino médio, a Prova 2 ao final da segunda série e 
Prova 3 somente ao final da quarta série do seu curso. 
 



17. Se o aluno repetir a série como fica a situação dele no PAS-
UEM? 
Ele fará novamente a prova da série que repetir e passará a valer a última prova realizada. 
 

18. Como fica a situação do aluno que abandona os estudos e 
depois retornar? 
É permitida a interrupção no processo, por no máximo um ano, desde que o candidato informe essa 
situação à CVU, por escrito, no primeiro mês da interrupção. 
 

19. As provas terão o mesmo peso? 
Não. Os pesos das provas são os seguintes, Prova 1 tem peso 1, as Provas 2 e 3 têm peso 2. 
 

20. Quando deve ser feita a inscrição? 
O período de inscrições para a primeira prova do PAS-UEM é de 01/09/2011 a 21/09/2011. 
 


