Caro (a) candidato (a):

Em nome da Universidade Federal de Sergipe (UFS) queremos expressar nosso
orgulho em receber sua inscrição para o 3º ano do Processo Seletivo Seriado ou como pleiteante de uma
das 5.490 vagas ofertadas em 106 opções de cursos presenciais dos nossos cinco campi universitários.
A Universidade Federal de Sergipe passa por um intenso processo de expansão,
com o objetivo de incluir o maior número possível de estudantes de diversas origens e interessados nas
mais diversas áreas do conhecimento humano. Neste ano de 2011 realizaremos o primeiro vestibular
para os cursos de Medicina e Odontologia do Campus de Lagarto, consolidando assim o processo de
expansão e interiorização da UFS. Em decorrência desta expansão, encontra-se em implantação um
ambicioso programa de investimento na infra-estrutura para o ensino, pesquisa e extensão, ampliação e
qualificação do corpo docente e do corpo técnico-administrativo. Entre os anos 2008 e 2011, foram
contratados mais de 500 novos professores efetivos para atender aos novos cursos e completar o quadro
docente de cursos já existentes.
Em outubro de 2008, a UFS instituiu, através do Conselho do Ensino, da Pesquisa
e da Extensão - CONEPE, o Programa de Ações Afirmativas para garantir o acesso de grupos menos
favorecidos ao ensino superior público e de qualidade, cujo procedimento está sendo aplicado desde o
vestibular de 2009. Para atender à demanda decorrente desse processo de inclusão, a UFS instituiu um
ousado programa de assistência estudantil.
Em todos os nossos campi universitários é possível, hoje, encontrar canteiros de
obras visando à construção de novos prédios, à adaptação e manutenção de prédios já existentes e à
ampliação de outros. Este conjunto de investimentos, juntamente com os programas de aquisição de
equipamentos, material bibliográfico e toda sorte de suprimentos permitem assegurar qualidade às
diversas atividades da UFS, recorrentemente atestadas em avaliações de caráter nacional.
Tudo isso só é possível porque nossa instituição tem uma história que merece a
admiração e o respeito da sociedade sergipana e brasileira.
Esperamos você para que juntos possamos escrever mais uma página da história da
UFS.

Boa sorte!
Josué Modesto dos Passos Subrinho
Reitor

