A Coordenadoria Permanente de Processo Seletivo Discente (CPPSD) da Fundação Universidade Federal
de Rondônia (UNIR) divulga o levantamento sintético do perfil dos candidatos inscritos e homologados no
processo seletivo discente para preenchimento de vagas ociosas UNIR/2019 por meio de transferência,
por mudança de curso e por ingresso de portador de diploma.
Inicialmente, os dados utilizados para levantamento do perfil do ingressante consideram as informações
que foram prestadas pelos candidatos no ato da inscrição. Além dessas informações, Diretoria de
Tecnologia da Informação (DTI) extraiu, por meio do sistema de certames institucional, dados relativos ao
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
“Anísio Teixeira” (INEP), que confirmou os dados de: 595 (quinhentos e noventa e cinco) candidatos que
utilizaram o ENEM 2016; 534 (quinhentos e trinta e quatro) que utilizaram o ENEM 2017; e 711 (setecentos
e onze) que utilizaram o ENEM 2018 – respectivamente 32,34% (trinta e dois vírgula trinta e quatro por
cento), 29,02% (vinte e nove vírgula zero dois por cento) e 38,64% (trinta e oito vírgula sessenta e quatro
por cento).
Destaca-se que a maioria dos candidatos com inscrição homologada é de Rondônia e representa 97,28%
(noventa e sete vírgula vinte e oito por cento) desse universo. Outras 17 (dezessete) Unidades da
Federação se fizeram representar nesse processo seletivo, sendo que as mais representativas, além de
Rondônia, foram: o Acre e o Paraná, ambas com 0,22% (zero vírgula vinte e dois por cento) de inscritos
cada.
Dos inscritos residentes em Rondônia, 69,08% (sessenta e nove vírgula oito por cento) dos candidatos
declararam viver na capital, Porto Velho. Cacoal foi o município com a segunda maior representatividade,
6,74% (seis vírgula setenta e quatro por cento); seguido de Ji-Paraná, com 4,02 (quatro vírgula zero dois
por cento).
Em termos cívico-culturais, o perfil do inscrito declarado nesse processo seletivo é predominantemente:
solteiro, correspondendo a 66,85% (sessenta e seis vírgula oitenta e cinco por cento) dos candidatos;
pardo, sendo 63,21% (sessenta e três vírgula vinte e um por cento); feminino, sendo 59,67% (cinquenta e
nove vírgula sessenta e sete por cento) do universo considerado; estudante, sendo 29,78% (vinte e nove
vírgula setenta e oito por cento); e que não trabalha de forma remunerada, sendo 48,15% (quarenta e
oito vírgula quinze por cento); ocupando a maior parte do seu tempo com leitura – 28,37% (vinte e oito
vírgula trinta e sete por cento).
Levando em consideração dados socioeconômicos, pôde-se verificar que o perfil predominante do
candidato neste processo seletivo é: vive em residência com mais 2 (duas) pessoas, sendo 27,12% (vinte e
sete vírgula doze por cento); mora em casa própria dos pais quitada ou financiada, sendo 38,53% (trinta
e oito vírgula cinquenta e três por cento); conta com renda maior que 1,5 (um e meio) salário-mínimo e
até 3 (três) salários-mínimos, sendo 28,32% (vinte e oito vírgula trinta e dois por cento); é o principal
responsável pelo sustento das pessoas que vivem na mesma residência, sendo 34,98% (tinta e quatro
vírgula noventa e oito por cento); não recebe benefício do Governo, sendo 87,61% (oitenta e sete vírgula
e sessenta e um por cento); sendo empregado da iniciativa privada – 23,59% (vinte e três vírgula cinquenta
e nove por cento) –; e não declarou possuir deficiência – 97,88 (noventa e sete vírgula oitenta e oito por
cento).
A formação majoritária do candidato neste processo seletivo se deu: em Rondônia, com 89,40% (oitenta
e nove vírgula quarenta por cento) dos inscritos declarando ter cursado o Ensino Fundamental totalmente
em escola pública, com 69,78% (sessenta e nove vírgula setenta e oito por cento); e em turno totalmente
diurno, com 53,75% (cinquenta e três vírgula setenta e cinco por cento).
O perfil aponta ainda que 90,49% (noventa vírgula quarenta e nove por cento) dos candidatos cursaram o
Ensino Médio totalmente em escola pública, em 75,00% (setenta e cinco por cento) das inscrições; sendo
34,51% (trinta e quatro vírgula cinquenta e um por cento) em turno totalmente diurno; de natureza regular
– 69,46% (sessenta e nove vírgula seis por cento).
Em relação aos candidatos, 46,96% (quarenta e seis vírgula noventa e seis por cento) declararam estar
cursando algum tipo de curso superior; majoritariamente – 60,27% (sessenta vírgula vinte e sete por cento)
em outra instituição rondoniense. 85,27% (oitenta e cinco vírgula vinte e sete por cento) declararam não
ter frequentado curso preparatório para vestibular. A modalidade predominante do curso declarado pelos
candidatos corresponde a 81,90% (oitenta e um vírgula noventa por cento) do universo consultado.

Sobre a instrução dos ascendentes imediatos, os candidatos, na maioria, informou que o pai – 22,45%
(vinte e dois vírgula quarenta e cinco por cento) – possui(ía) o Ensino Médio completo, do mesmo modo
que a mãe – 26,96% (vinte e seis vírgula noventa e seis por cento).
No tocante à comunicação e aos meios de informação, 89,51% (oitenta e nove vírgula cinquenta e um por
cento) dos candidatos informaram que utilizam principalmente a internet como meio de comunicação;
utilizam computador diariamente – 54,40% (cinquenta e quatro vírgula quarenta por cento) –; e têm
acesso diário à internet em 85,33% (oitenta e cinco vírgula trinta e três por cento) dos casos – que foi a
principal fonte para obter informações sobre o processo seletivo em 71,79% (setenta e um vírgula setenta
e nove por cento) das inscrições. Em relação ao meio de transporte mais utilizado, o transporte coletivo
demonstrou-se ser o mais utilizado – 36,03% (trinta e seis vírgula zero três por cento).
O perfil de candidato neste processo seletivo declarou majoritariamente, em 69,78% (sessenta e nove
vírgula setenta e oito por cento) das inscrições, não possuir domínio algum de línguas estrangeiras, mas
gostaria de aprender. 25.60% (vinte e cinco vírgula sessenta por cento) dos candidatos justificaram a
escolha pela UNIR porque seria a instituição que oferece o melhor curso da sua escolha. 45,49% (quarenta
e cinco vírgula quarenta e nove por cento) afirmaram esperar do curso pretendido formação profissional
voltada para o trabalho; 36,90% (trinta e seis vírgula noventa por cento) dos candidatos afirmaram que a
escolha pela carreira decorrente da formação pretendida seria a melhor adequação às suas aptidões
pessoais.
O curso com maior número de inscritos foi Psicologia (271 candidatos para 16 vagas); seguido por Ciências
Contábeis (250 candidatos para 13 vagas); e Enfermagem (159 candidatos para 5 vagas) – todos os cursos
localizados no Campus José Ribeiro Filho, em Porto Velho.
Os três cursos mais concorridos foram respectivamente: Enfermagem (31,80 candidatos por vaga);
Ciências Contábeis (19,23 candidatos por vaga); e Psicologia (16,93 candidatos por vaga).
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