Vestibulandos têm oportunidades no RS
Data: 10/07/2011
Veículo: Jornal Correio do Povo
O frio intenso que vem se revelando como uma das marcas desse vestibular de
inverno de 2011, principalmente para as instituições que optaram por realizar
suas provas em julho, não tem assustado os candidatos. Na maioria dos
estabelecimentos de Ensino Superior, o índice de abstenção tem registrado
queda em relação ao processo seletivo de 2010. Mesmo com o período de
provas de inverno chegando ao final, ainda existem chances de inscrições em
14 instituições (ver na tabela).
Neste final de semana, os exames estão centrados no domingo. Estarão
aplicando suas provas a Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
das Missões (URI), a Universidade Católica de Pelotas (UCPel), a Uniritter
(vestibular complementar), a Faculdade de Nova Petrópolis (Facenp), a Fisul
(Garibaldi), a Facos (Osório), a Pastor Dohms (provas agendadas) e o IFRS
(antiga Escola Técnica da Ufrgs), ambas em Porto Alegre.
A URI realiza a prova única de seu vestibular de inverno neste domingo, das
13h30min às 18h, nos campi de Erechim, Frederico Westphalen, Santo Ângelo
e Santiago. São oito cursos e 515 vagas. O resultado dos classificados será
divulgado nesta segunda-feira (11/7). E as matrículas serão aceitas nos dias 12
e 13/7.
A UCPel aplica o seu processo seletivo entre as 8h e as 12h. São
disponibilizadas 470 vagas em 11 cursos de graduação. O listão dos aprovados
sairá no dia 14/7, a partir das 16h, pelo site www.ucpel.tche.br. A 2 chamada
para possíveis vagas remanescentes está marcada para o dia 20 de julho, no
auditório Dom Antônio Zattera, às 14h30min.
Neste domingo, às 10h, o centro universitário Ritter dos Reis também realiza
sua avaliação (Redação). O vestibular de inverno complementar do Uniritter
selecionará para vagas voltadas às graduações no campus de Porto Alegre e
para dez cursos.
Já o campus Porto Alegre do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do RS (IFRS) realiza exames neste domingo. São 460 vagas
distribuídas entre 11 cursos Técnicos e quatro cursos Superiores. Na seleção,

50% das vagas dos cursos Superiores serão preenchidas via concurso
vestibular (prova) e 50% via nota do Enem 2010.
A Faculdade Tecnologia Pastor Dohms, na Capital, que também realiza provas
agendadas pelos candidatos, aplicará, neste domingo, suas avaliações a partir
das 10h. No total, foram abertas 350 vagas, em quatro cursos de graduação. A
Fisul, de Garibaldi, tem quatro cursos e 200 vagas e as provas começam às
10h.
A Facos, de Osório, terá provas a partir das 9h, para oportunidades de ingresso
em dez cursos de graduação e três Superiores de Tecnologia. E a Faculdade
de Nova Petrópolis (Facenp), que dispõe 350 vagas em quatro cursos, terá
exame a partir das 9h.

