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de graduação desta Instituição (exceto Medicina).

Palavra do Reitor

Ao candidato do nosso Vestibular

O fundamento do conhecimento é o prazer de compreender, de conhecer, de descobrir. E esse é o encanto da
vida universitária. Na PUCRS, temos um ambiente completo que inspira descobertas diárias, que oferece diferenciação aos nossos estudantes e que possibilita experiências inesquecíveis.
Nosso campus está repleto de oportunidades para todas as áreas do conhecimento, além de ser um ecossistema de inovação e empreendedorismo, que enriquecem a jornada acadêmica e preparam você para o presente e o
futuro. São inúmeros os diferenciais que estão à sua espera: internacionalização, pesquisa de ponta, contato com
o mercado de trabalho e com pensadores internacionais, experiências profissionais desde o começo da graduação,
além de programas de pós-graduação de excelência.
Como Instituição Marista, aliamos ciência e formação profissional com formação integral. Porque não é
possível, nem mesmo apropriado, que acumulemos ao longo da vida apenas um estoque de conhecimentos. Somos
um espaço privilegiado para que você cresça em todos os sentidos.

Esperamos você com seus ideais e
sonhos do tamanho do futuro!

Irmão Evilázio Teixeira
Reitor.

Marco Referencial
da PUCRS

A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul é uma instituição comunitária de educação superior,
que atua no ensino, na pesquisa e na extensão, em permanente interação com a sociedade, visando à formação
de cidadãos responsáveis, autônomos, inovadores e solidários, com vistas ao desenvolvimento científico, cultural,
social e econômico. Como instituição integrante da sociedade civil, a PUCRS reconhece os valores democráticos
e republicanos do Estado de Direito, respeitando os direitos fundamentais e a dignidade da pessoa humana. É
regida por seu Estatuto, por seu Regimento Geral e pelas normas jurídicas em vigor, tendo como referência de sua
identidade a fé cristã e a tradição educativa marista, e atuando constantemente na promoção e proteção do ser
humano, da vida e do ambiente.

Missão
A PUCRS, fundamentada nos direitos humanos, nos princípios do
cristianismo e na tradição educativa marista, tem por Missão
produzir e difundir conhecimento e promover a formação
humana e profissional, orientada pela qualidade e
pela relevância, visando ao desenvolvimento
de uma sociedade justa e fraterna.

Visão
Em 2022, a PUCRS, em conformidade com a sua Missão,
será referência internacional em Educação Superior
por meio da inovação e do desenvolvimento social,
ambiental, científico, cultural e econômico.

.
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Apresentação

O Vestibular Complementar de Verão 2022 da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
realiza-se em consonância com as normas estabelecidas pela legislação vigente, conforme programação do Setor
de Ingresso da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada, responsável pelos processos seletivos para
ingresso nesta Universidade.
Realizado em um único dia, o Vestibular Complementar de Verão 2022 da PUCRS consiste em uma prova
de redação que visa avaliar conhecimentos, capacidades e habilidades intelectuais mobilizados na escrita de um
texto dissertativo.
O Vestibular Complementar de Verão 2022 abrirá, também, a possibilidade de ingresso via ENEM para 50%
das vagas de cada curso. Nesse caso, os estudantes poderão concorrer utilizando a pontuação obtida em uma das
edições do Exame (entre 2012 e 2020), com possibilidade de realizar também – ou exclusivamente – a prova de
redação da PUCRS. Se o candidato optar por concorrer fazendo a prova e aproveitando o seu desempenho no
ENEM, o melhor resultado será considerado para fins de classificação.
Este Manual tem o objetivo de informar e orientar os candidatos ao Vestibular Complementar de Verão 2022
da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul sobre todos os aspectos fundamentais desse Concurso.
O conhecimento das normas expressas neste Manual é o primeiro passo para a seleção dos candidatos
aos cursos da PUCRS. Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento dessas normas para eximirse de qualquer responsabilidade. Por isso, recomendamos que você LEIA COM TODA A ATENÇÃO AS
INSTRUÇÕES E INFORMAÇÕES DAS PÁGINAS SEGUINTES.
Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada.
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O que é importante
saber sobre o Complementar de Verão 2022?

No Vestibular Complementar de Verão 2022, a seleção para ingresso nos cursos de graduação da Universidade
se dará por meio de duas modalidades:
Modalidade I: o candidato inscrito nesta modalidade concorrerá com a nota obtida na prova de redação
on-line aplicada pela PUCRS.
Modalidade II: o candidato inscrito nesta modalidade concorrerá a uma vaga no curso escolhido utilizando
a média obtida em uma das edições, entre 2012 e 2020, do Exame Nacional de Ensino Médio – ENEM, desde
que tenha atingido, no mínimo, 400 pontos e que não tenha zerado a redação.
Modalidade III: o candidato inscrito concorrerá à vaga pretendida realizando a prova de redação on-line da
PUCRS (Modalidade I) e também apresentando sua pontuação no ENEM (Modalidade II), valendo, para fins
de colocação, o melhor resultado obtido.
No Complementar de Verão 2022, as vagas dos cursos de graduação oferecidas serão assim distribuídas:
• 50% das vagas para os candidatos que realizarem a prova on-line da PUCRS (Modalidade I)
• 50% das vagas para os candidatos que optarem pela seleção via ENEM (Modalidade II)

Caso o número de candidatos aprovados e classificados via uma das modalidades seja inferior ao número de
vagas oferecidas, o saldo das vagas poderá ser destinado aos candidatos aprovados mediante o processo oferecido
na outra modalidade.
Para os candidatos inscritos na Modalidade I ou na Modalidade III, informamos que a prova de redação do
Vestibular Complementar de Verão 2022 da PUCRS será realizada somente no modo on-line. Todas as orientações
para a prova constam neste manual. Caso seja necessário o envio de informações adicionais, entraremos em contato
pelos meios disponibilizados pelos candidatos na ficha de inscrição.

Ao preencher a Ficha de Inscrição, os candidatos que optarem pelo ingresso via Modalidade II ou III deverão
assinalar sua opção e fornecer os dados solicitados para consulta ao INEP/MEC.
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Que cursos são
oferecidos pela PUCRS?

No Vestibular Complementar de Verão 2022, a PUCRS oferece as seguintes opções de cursos:

Código
do Curso

Curso

Turno

Vagas

NOITE

10

MANHÃ

10

255A

ADMINISTRAÇÃO - LINHA DE FORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS (1)

2553

ADMINISTRAÇÃO - LINHA DE FORM. INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO (1) (2)

255B

ADMINISTRAÇÃO - LINHA DE FORMAÇÃO LIDERANÇA E GESTÃO DE PESSOAS (1)

NOITE

10

255C

ADMINISTRAÇÃO - LINHA DE FORMAÇÃO MARKETING (1)

NOITE

10

255D

ADMINISTRAÇÃO - LINHA DE FORMAÇÃO NEGÓCIOS INTERNACIONAIS (1)

NOITE

10

98AP

ARQUITETURA E URBANISMO

TARDE E
NOITE

1

9617

BIOMEDICINA (3) (4)

TARDE (A)

1

98AH

CIÊNCIA DE DADOS E INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

(*)

10

98AZ

CIÊNCIAS AERONÁUTICAS (5)

VARIADO
(B)

5

9605

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BACHARELADO (6) (7)

9606

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - LICENCIATURA (6) (7)

TARDE (A)

5

2554

CIÊNCIAS CONTÁBEIS - LINHA DE FORMAÇÃO CONTROLADORIA E TRIBUTOS (1)

NOITE

10

2555

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - LINHA DE FORMAÇÃO ECONOMIA (1)

NOITE

10

2556

CIÊNCIAS ECONÔMICAS - LINHA DE FORMAÇÃO FINANÇAS (1) (2)

MANHÃ

10

9707

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL (8)

NOITE (A)

10

2337

DESIGN - LINHA DE FORMAÇÃO DESIGN DE COMUNICAÇÃO (9)

2338

DESIGN - LINHA DE FORMAÇÃO DESIGN DE PRODUTO (9)

MANHÃ

10

9201

DIREITO (10)

MANHÃ

10

9203

DIREITO (10)

NOITE

10

9613

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (6) (7) (11)

9615

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (6) (7) (11)

MANHÃ

10

9614

EDUCAÇÃO FÍSICA - BACHARELADO (6) (7) (11)

9616

EDUCAÇÃO FÍSICA - LICENCIATURA (6) (7) (11)

NOITE

10
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9610

ENFERMAGEM (4)

( ** )

10

98AX

ENGENHARIA CIVIL (12)

NOITE

10

98AK

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO (12)

(*)

10

98AR

ENGENHARIA DE ENERGIAS RENOVÁVEIS (12)

NOITE

10

98AT

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO (12)

NOITE

10

98AU

ENGENHARIA MECÂNICA (12)

NOITE

10

98AY

ENGENHARIA QUÍMICA (12)

NOITE

10

9112

ESCRITA CRIATIVA (8)

NOITE

10

9601

FARMÁCIA (4) (13)

TARDE (A)

10

9106

FILOSOFIA - BACHARELADO (5)

MANHÃ

9107

FILOSOFIA - LICENCIATURA (5)

MANHÃ (C)

9607

FISIOTERAPIA (4)

( *** )

10

9603

GASTRONOMIA (8)

MANHÃ

5

9102

HISTÓRIA - BACHARELADO (5)
HISTÓRIA - LICENCIATURA (5) (14)

TARDE (A)

10

9103
9702

JORNALISMO (10)

NOITE (E)

10

9110

LETRAS - LÍNGUA INGLESA (15)

NOITE

10

9111

LETRAS - LÍNGUA PORTUGUESA (15)

NOITE

5

9608

NUTRIÇÃO (4) (16)

TARDE

10

9609

ODONTOLOGIA (4) (17)

VARIADO (B)

5

9113

PEDAGOGIA - EDUC. INFANTIL E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL

NOITE (F)

10

2318

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (8)

TARDE

10

9611

PSICOLOGIA (18)

NOITE

5

9704

PUBLICIDADE E PROPAGANDA (10)

MANHÃ (D)

5

9705

PUBLICIDADE E PROPAGANDA (10)

NOITE (E)

10

9115

RELAÇÕES INTERNACIONAIS

MANHÃ

10

98AM

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

NOITE (A)

10

9101

TEOLOGIA

MANHÃ

10

TOTAL

10

10

398
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O QUE É IMPORTANTE SABER SOBRE OS CURSOS OFERECIDOS?
Observações referentes aos turnos dos cursos e as letras colocadas entre parênteses ao lado
do turno referem-se às informações a seguir:
(A) Algumas disciplinas poderão ser oferecidas no horário JK, das 17h30min às 19h.
(B) As disciplinas do curso são ministradas em turno variado, isto é, as aulas são ministradas pela manhã e/ou tarde e/ou
noite. Portanto, o aluno deverá ter disponibilidade de horário para cursar disciplinas em qualquer turno.
(C) Disciplinas específicas do curso de Filosofia acontecem no turno manhã. As disciplinas compartilhadas com outros cursos
acontecem nos turnos tarde e noite.
(D) Algumas disciplinas serão oferecidas no horário EE1, das 11h30min às 13h.
(E) Algumas disciplinas serão oferecidas no horário JK, das 17h30min às 19h.
(F) Algumas disciplinas poderão ser oferecidas no horário JK, das 17h30min às 19h, e no sábado pela manhã, das 8h às
11h15min.
(*) As disciplinas dos cursos de Ciência de Dados e Inteligência Artificial e de Engenharia de Computação são ministradas em turno único, que varia de acordo com o semestre, conforme a seguinte distribuição: do nível I ao III,
exclusivamente no turno “Manhã” e a partir do nível IV, exclusivamente no turno “Noite”, das 17h30min às 22h30min.
(**) As disciplinas do curso de Enfermagem são ministradas em turno único, que varia de acordo com o semestre,
conforme a seguinte distribuição: níveis I ao V (Tarde), níveis VI ao VIII (Manhã) e níveis IX e X poderão ocorrer no
turno da manhã ou da tarde, de acordo com a disponibilidade de vagas nos serviços e distribuição entre os estudantes.
Eventualmente as aulas do turno da tarde irão até 19h10min.
(***) As disciplinas do curso de Fisioterapia são ministradas em turno único, que varia de acordo com o semestre,
conforme a seguinte distribuição: níveis I ao IV (Manhã), níveis V ao VIII (Tarde) e os níveis IX e X – estágio curricular (Manhã ou Tarde).
• O incentivo às Licenciaturas proporciona redução no valor das mensalidades desses cursos, num percentual de 30% (trinta
por cento) para Educação Física e de 40% (quarenta por cento) para as demais Licenciaturas.
• A Universidade não garante a realização do Concurso Vestibular para curso que não tenha no mínimo 35 candidatos inscritos. Caso um curso não tenha o número mínimo de candidatos, será feita comunicação no dia 26/11/2021 e os candidatos
desses cursos deverão informar à Universidade, por e-mail, até o dia 29/11/2021, a sua nova opção, ou solicitar a devolução
da importância correspondente à sua inscrição.
• Os números colocados entre parênteses, após os nomes dos cursos, referem-se às informações a seguir:
(1) De acordo com os projetos pedagógicos dos cursos de Administração, de Ciências Contábeis e de Ciências Econômicas,
independentemente da linha de formação escolhida, o aluno receberá, ao final do curso, o diploma de Bacharel em Administração, de Bacharel em Ciências Contábeis ou de Bacharel Ciências Econômicas, conforme o curso realizado. Nesses cursos,
o aluno poderá realizar até o máximo de 20% das disciplinas na modalidade a distância.
(2) O curso de Administração (Inovação e Empreendedorismo) e o curso de Ciências Econômicas (Finanças), com 60 vagas
cada, são oferecidos exclusivamente no turno MANHÃ.
(3) Os estágios obrigatórios do curso de Biomedicina ocorrem a partir do nível VI, devendo o aluno ter disponibilidade para
realizá-los no turno da manhã (estágio I e estágio II) e da tarde (estágio III). A inserção em prática de campo está condicionada
ao ranqueamento dos alunos, conforme coeficiente de rendimento geral, e à disponibilidade de locais conveniados
e/ou ao números de vagas disponíveis.
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(4) Para os cursos da área da saúde, quais sejam, Biomedicina, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Nutrição e Odontologia,
o(a) candidato(a) declara e reconhece como condição indispensável para realização das disciplinas de práticas assistidas e
dos estágios em serviços de saúde, a sua responsabilidade de apresentar cópia da sua carteira de vacinação, até o início das
disciplinas de práticas assistidas e dos estágios. Na carteira deve constar a comprovação de imunização para a sua faixa
etária e as vacinas exigidas para a atuação em serviços de saúde, atendendo ao Calendário Nacional de Vacinação, de que
trata a Portaria MS nº 1533 de 18 de agosto de 2016 e atualizações posteriores, adaptado pelo Núcleo de Imunizações
da Secretaria Estadual de Saúde-RS. Além das vacinas regulares, devem ser apresentados os comprovantes de imunização
contra Hepatite B, Varicela (ou comprovação de imunidade com exame), dTpa (difteria,tétano e pertussis acelular), dT (dupla adulto - difteria e tétano) e a Tríplice Viral (sarampo, rubéola e caxumba). A vacina contra COVID-19 também deverá
ser apresentada. As práticas assistenciais ocorrem no HSL e em serviços de saúde conveniados da grande Porto Alegre e o
deslocamento para esses locais é por conta do aluno.
(5) O curso de Ciências Aeronáuticas tem a duração de sete semestres, conferindo aos graduados o título de “Bacharel em
Ciências Aeronáuticas” com habilitação em “Piloto de Linha Aérea”.
O currículo pleno do curso inclui formação humanística, técnica e gerencial, abrangendo todos os conteúdos concernentes
aos cursos teóricos de “Piloto Comercial/IFR – Avião (PC/IFR-A)”, e “Instrutor de Voo – Avião (INVA)”, os quais são homologados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), oferecendo também formação na área de Segurança de Voo e
Sistema de Gestão da Segurança Operacional (com certificações CENIPA/ANAC). Disciplinas e conteúdos referentes à licença
de “Piloto de Linha Aérea – Avião (PLA-A)” também são contempladas no curso.
Em consonância com os requisitos da autoridade aeronáutica para o Curso de Piloto Comercial – Avião, as práticas de voo
em avião são realizadas externamente à Universidade, em instituições aeronáuticas homologadas pela ANAC de livre escolha
e com custos sob responsabilidade do candidato. Algumas disciplinas ao longo do curso requerem que o aluno possua licenças
de voo, que devem ser comprovadas progressivamente ao longo da formação, conforme especificado abaixo. Essas horas
de voo em avião visam à obtenção das licenças de Piloto Privado – Avião e de Piloto Comercial – Avião com Habilitações
para Voos por Instrumentos e em Aeronaves Multimotoras (IFR/MULTI) e devem ser realizadas em instituições com cursos
homologados pela Autoridade Aeronáutica.
As Práticas de Voo em Simulador são atividades curriculares que, por implicarem o uso de equipamentos sofisticados e o atendimento exclusivo de um (01) instrutor para cada um (01) ou dois (02) alunos separadamente, têm preços de hora-atividade
diferenciados das demais disciplinas do Curso.
O curso possui disciplinas de inglês técnico e aplicado à aviação distribuídas ao longo do currículo. Estas pressupõem o domínio da língua inglesa em nível pré-intermediário.
A matrícula dos classificados no curso de graduação em Ciências Aeronáuticas requer, além da documentação prevista na página
23, a seguinte documentação comprobatória, específica e obrigatória, a ser apresentada nas seguintes etapas de seu curso:
A) Matrícula do classificado no 1º Nível
Para realizar sua matrícula inicial, o classificado deverá apresentar um Exame Médico / CMA de SEGUNDA CLASSE (ou
superior), conforme exigência da ANAC.
RECOMENDAÇÕES (Não obrigatório, mas altamente indicado para um melhor aproveitamento do curso).
Sugere-se que os candidatos iniciem e avancem no curso de Piloto Privado-Avião antes do início das aulas do primeiro semestre. Adiantar a teoria/prática desta primeira licença permite aos candidatos uma familiarização importante com o campo
antes da imersão no curso superior.
Obs.:
A documentação requerida deve ser apresentada na data da matrícula. Para o concurso vestibular com ingresso em 2022/1,
excepcionalmente, os certificados médicos serão aceitos até a data de 23/01/2022*, impreterivelmente.
*Os candidatos que optarem por entregar a documentação comprobatória fora da data da matrícula deverão assinar um termo
de comprometimento e de ciência da data limite de 23/01/2022 para a entrega dos documentos requeridos. A não entrega da
documentação pode implicar a perda da vaga para o próximo classificado que possua a documentação completa.
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B) Matrícula do aluno no 2º e 3º Níveis
A conclusão das disciplinas do currículo de piloto comercial se dá no final do terceiro semestre. Há requisitos de voo prático
a serem alcançados para possibilitar a validação do curso teórico junto à ANAC conforme legislação vigente. O aluno deve,
portanto, se programar para manter certa continuidade nos treinamentos práticos ao longo da formação.
C) Matrícula do aluno no 4º Nível
Para que o aluno faça a sua matrícula na atividade Prática de Voo em Simulador-IFR/Mono deve, obrigatoriamente, até o
último dia de realização das provas do grau final (G2) do semestre anterior, :
- apresentar à PUCRS sua licença de Piloto Privado-Avião, emitida pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil; e
- comprovar aprovação na Banca da ANAC para Piloto Comercial/IFR-Avião (Certificado de Conhecimentos Teóricos de Piloto
Comercial / IFR-Avião), que poderá ser obtida mediante a verificação de cadastramento correspondente no site da
ANAC (http://www.anac.gov.br). Experiência prática de voo do curso de piloto comercial também é requerida.
D) Para a colação de Grau, o formando deve obrigatoriamente:
- apresentar Licenças de Piloto Comercial-Avião com as Habilitações para Voos por Instrumentos e para Voos em aeronaves
Multimotoras (PC-A/IFR/MULTI), emitidas pela ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil (requisito das diretrizes curriculares nacionais) – e a aprovação na banca de Piloto de Linha Aérea – Avião (PLA).
Informações Adicionais ao aluno no Curso de Ciências Aeronáuticas:
- A obtenção das Licenças de Piloto Privado-Avião e de Piloto Comercial-Avião com Habilitações para Voos por Instrumentos
e em Aeronaves Multimotoras (PC-A/IFR/MULTI), assim como o pagamento de todas as despesas decorrentes da obtenção
desses documentos, são de inteira responsabilidade do aluno.
- De acordo com a Legislação Aeronáutica Brasileira, as licenças e habilitações aeronáuticas exigem Certificado Médico
Aeronáutico e Certificado de Conhecimentos Teóricos de Piloto Comercial-Avião específicos, cuja obtenção é de inteira responsabilidade do aluno, assim como o pagamento de todas as despesas decorrentes da obtenção dos referidos Certificados.
- Todos os custos e despesas com a prática de voo em avião, bem como com as comprovações de capacidade física e de conhecimentos teóricos correspondentes à obtenção das Licenças de Piloto Privado-Avião, de Piloto Comercial-Avião/IFR/Multi e
para a obtenção do Certificado de Conhecimentos Teóricos de Piloto de Linha Aérea-Avião são de inteira responsabilidade do
aluno, não estando cobertas pelas mensalidades do Curso de Ciências Aeronáuticas; são, porém, pré-requisitos obrigatórios
para integralização do currículo.
- Conforme exigência da ANAC, para ingresso no curso, os candidatos devem apresentar Exame Médico / CMA de Segunda
Classe. O exame de Primeira Classe, para exercício da profissão, é um requisito para a formatura (o aluno pode realizá-lo
ao longo do curso).
Mais informações poderão ser obtidas na secretaria do Curso, fone (51) 3320-3525, ou pelo e-mail politecnica@pucrs.br.
(6) O candidato à vaga nos cursos de Ciências Biológicas, Educação Física, Filosofia e História deverá optar por Bacharelado ou Licenciatura no momento da inscrição para o Vestibular. Uma vez classificado, só poderá matricular-se, ao longo do
curso, na opção escolhida.
(7) Nos cursos de Ciências Biológicas e Educação Física, algumas disciplinas têm como atividade curricular excursões de
trabalho em campo, que ocorrem em sábados e/ou domingos.
As aulas do curso de Ciências Biológicas ocorrem das 8h às 12h25min, podendo, eventualmente, terminar às
13h15min.
(8) Com 5 semestres de duração, os cursos de Comunicação Empresarial, Escrita Criativa, de Gastronomia e de Produção
Audiovisual são cursos superiores de tecnologia, concedendo o título de Tecnólogo.
(9) O curso de Design, com 60 vagas, oferece as seguintes linhas de formação: Design de Comunicação e Design de Produto.
A PUCRS se reserva o direito de não oferecer a linha de formação que não tiver pelo menos 15 (quinze) interessados.
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(10) O candidato à vaga em Direito, Jornalismo e Publicidade e Propaganda definirá o TURNO em que irá realizar seu curso
ao fazer a inscrição para o Vestibular. Uma vez classificado, só poderá matricular-se, ao longo de todo o curso, nesse turno
previamente escolhido.
(11) Para os cursos de Educação Física (Bacharelado) e Educação Física (Licenciatura), as aulas poderão ser ministradas
aos sábados pela manhã.
Os estágios do curso de Educação Física (Bacharelado) poderão ser realizados pela manhã, tarde ou noite, de acordo
com a disponibilidade dos locais que recebem os estágios.
Os estágios do curso de Educação Física (Licenciatura) poderão ser realizados pela manhã ou tarde, de acordo com a
disponibilidade dos locais que recebem os estágios.
As aulas dos cursos de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) turno MANHÃ ocorrem das 8h às 11h15min,
podendo, eventualmente, encerrar às 13h.
As aulas dos cursos de Educação Física (Bacharelado e Licenciatura) turno NOITE ocorrem das 19h15min às 22h30min,
podendo, eventualmente, iniciar às 17h30min.
(12) Os cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Energias Renováveis, Engenharia Mecânica, Engenharia Produção e Engenharia Química podem iniciar suas atividades às 17h30min. As disciplinas e/ou turmas são do turno noite, porém, algumas
poderão ser ministradas aos sábados pela manhã.
No curso de Engenharia Civil, as disciplinas de Topografia A (3º semestre), Topografia B (4º semestre) e Laboratório de
Edificações (5º semestre), em virtude de suas características, são oferecidas SOMENTE pela manhã. A disciplina Trabalho
de Integração (5º semestre) é oferecida no turno da tarde.
(13) No curso de Farmácia, os estágios obrigatórios ocorrem, preferencialmente, no turno da manhã, podendo ocorrer à tarde
ou à noite, condicionado ao número de vagas.
(14) Para os alunos que concluírem a licenciatura em História, é oferecida a oportunidade de uma segunda habilitação (Bacharelado em História), cursando 920 horas em disciplinas especificas.
(15) Os candidatos à licenciatura em Língua Inglesa devem ter conhecimentos pré-intermediário do idioma para acompanharem o nível I.
Os alunos que concluírem a licenciatura em Língua Inglesa e respectivas Literaturas poderão migrar para uma segunda
habilitação em Língua Portuguesa e respectivas Literaturas, restando apenas, aproximadamente, 30% do total dos créditos
para serem cursados.
Os alunos que concluírem a licenciatura em Língua Portuguesa e respectivas Literaturas poderão migrar para uma segunda habilitação em Língua Inglesa e respectivas Literaturas, restando apenas, aproximadamente, 30% do total dos créditos
para serem cursados.
(16) As aulas do curso de Nutrição ocorrem no turno da tarde até 19h. Os Estágios Supervisionados ocorrem a partir do VI
nível e preferencialmente pela manhã, podendo ocorrer à tarde ou à noite, condicionado ao número de vagas.
(17) O curso de Odontologia é um curso que prepara profissionais da área da saúde, todos os alunos deverão cumprir as
normas preestabelecidas pelos Órgãos Públicos e relacionadas com a Biossegurança, Bioética, etc.
Estágios/Disciplinas “extramuros” (fora do Campus Central) são previstos na matriz curricular.
(18) O candidato à vaga em Psicologia definirá o turno em que irá realizar o curso ao fazer a inscrição para o vestibular. O
candidato aprovado no vestibular permanecerá vinculado ao currículo/turno escolhido durante todo o curso, salvo solicitação
de reopçao curricular. O horário do turno Tarde/Noite (9612) é, nos níveis I ao VI, das 14h às 19h15min e, nos níveis VII
ao X, das 17h30min às 22h30min. O curso do turno Noite (9611) terá aulas ministradas das 18h15min às 22h30min (em
alguns níveis, ocorrem disciplinas aos sábados pela manhã). Os estágios obrigatórios ocorrem primordialmente nos turnos
manhã e/ou tarde e iniciam a partir do VII nível.
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Quais os procedimentos
para a inscrição?
Como fazer a inscrição?
ATENÇÃO
Devido à determinação expressa na Portaria nº 391, de 07 de fevereiro de 2002, do Ministério da
Educação, somente serão aceitas inscrições de candidatos que estejam cursando o Ensino Médio ou
que possuam o Certificado de Conclusão deste nível de ensino pela via regular ou da suplência. Assim,
ao preencher a ficha de inscrição, o candidato deve indicar, no campo destinado a isso, a situação
escolar em que se encontra, responsabilizando-se pela declaração.
A inscrição ao Vestibular Complementar de Verão 2022 da PUCRS se dará a partir do preenchimento completo
dos dados solicitados na ficha de inscrição, pela da internet (pucrs.br/estudenapucrs/vestibular/), e do pagamento
da taxa de inscrição, impressa no ato da inscrição.

Que documentos são necessários para a inscrição?
Para preencher correta e completamente a Ficha de Inscrição, é necessária a Cédula de Identidade com
validade vigente,, se
s brasileiro.
Se o candidato for estrangeiro, é necessário o Registro Nacional de Estrangeiro (RNE), que é o comprovante
de permanência legal no Brasil.
Os candidatos que optarem pela Modalidade II, além do número da Identidade, deverão fornecer o seu número do CPF, informar a edição do ENEM que deseja aproveitar (entre 2012 e 2020) e o número da inscrição na
respectiva edição, para que possa ser identificado perante o INEP.

Qual o período de inscrição?
De 7 a 17 de janeiro de 2022.

Qual o valor da inscrição?
Modalidades I, II e III: R$ 60,00.
O Manual do Candidato ao Vestibular Complementar de Verão
download no endereço pucrs.br/estudenapucrs/vestibular/.

2022

está

disponível

para

LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS.

Como fazer o pagamento da inscrição?
O pagamento através de Cartão de Crédito poderá ser realizado até o dia 17/01/2022 e o pagamento mediante
a apresentação da Guia de Pagamento impressa* poderá ser realizado até o dia 18/01/2022.
* Importante: a Guia de Pagamento estará disponível para impressão somente até 17/01/2022.

Quais os locais de inscrição?
As inscrições para o Vestibular Complementar de Verão 2022 da PUCRS serão realizadas via Internet,
no endereço pucrs.br/estudenapucrs/vestibular/, 24 horas por dia.
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Onde o candidato realizará a prova de Redação on-line do Complementar?
Para os candidatos inscritos que optaram pelas Modalidades I ou III, a realização da prova será na por
meio de plataforma on-line. Conferir informações no item “O que é importante saber sobre a prova Redação online?”, página 19.
Os inscritos via Modalidade II não devem realizar a prova de Redação on-line.

Informações importantes
• O Vestibular Complementar de Verão 2022 somente habilitará os classificados para a matrícula no primeiro
semestre de 2022, observadas as exigências expressas no Manual do Candidato.
• O candidato com necessidades educacionais especiais que desejar atendimento específico deverá solicitar pelo
e-mail vestibular@pucrs.br até o dia 17 de janeiro de 2022. Para formalizar sua solicitação enviar/apresentar
laudo recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por especialista credenciado no Conselho Regional de
Medicina (CRM). O documento deve especificar a natureza, o tipo e o grau de deficiência, bem como as condições
recomendadas para a realização da prova.

Como é a prova Redação
do Complementar da PUCRS?
Devido à pandemia de Covid 19, o Vestibular Complementar de Verão 2022 da PUCRS oferece a modalidade
de Redação on-line. O Vestibular Complementar de Verão 2022 na versão on-line utilizará plataforma especializada, com mecanismos de segurança especializados, de modo a garantir a veracidade das informações e a evitar
fraudes durante a realização da prova. Questões relacionadas à forma de escrita e aos critérios de avaliação do
texto mantêm-se as mesmas.
O instrumento no qual a Universidade se baseia para selecionar os candidatos aos diferentes cursos de graduação oferecidos no Vestibular Complementar de Verão 2022 é uma Prova de Redação, que permite avaliar níveis
do domínio cognitivo, descritos no quadro a seguir.

CONHECIMENTO

É o processo mental que envolve a recordação de fatos, conceitos, generalizações, fenômenos, teorias,
regras, etc. Neste nível, espera-se que o examinando mostre conhecimento dos princípios que regem o
uso culto do idioma, tais como ortografia, acentuação, concordância, pontuação, bem como dos recursos
linguísticos e discursivos que contribuem para a expressividade em textos escritos.

COMPREENSÃO

Representa o primeiro estágio do entendimento, o que significa que o examinando sabe o que está sendo
comunicado e pode fazer uso do material ou da ideia comunicada sem necessariamente relacionálos com outro material ou sem se aperceber de suas implicações totais. No Concurso Vestibular de
Verão, o examinando é solicitado a demonstrar que efetivamente entendeu a proposta apresentada para
desenvolver o seu texto.

APLICAÇÃO

Neste nível, o examinando é solicitado a usar seus conhecimentos em situações novas, diferentes daquelas
que habitualmente encontra em seu contexto de estudos ou nos livros didáticos. Frente a uma situação ou
problema novos, não familiares, terá de reestruturar diferentes elementos e gerar um novo contexto, no
caso, um texto expositivo-argumentativo em que apresente ideias e ponto de vista próprios sobre o tema.

ANÁLISE

É o processo mental de decompor um todo em suas partes constitutivas, que se completa com a capacidade
de perceber como as diversas partes se organizam umas em relação às outras. Neste nível, solicita-se que o
examinando, por exemplo, seja capaz de distinguir os fatos das hipóteses, as ideias principais das acessórias,
ou de reconhecer os pressupostos que servem de apoio a determinadas conclusões, generalizações, fenômenos
ou processos, desenvolvendo, assim, uma argumentação consistente em sua dissertação.
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O que o candidato deve saber sobre a redação?
São inúmeras as consultas que chegam ao Setor de Ingresso da PUCRS referentes à forma de se escrever a
dissertação, aos critérios de avaliação desta, etc. Para sua melhor orientação, esclarecemos, a seguir, as principais
dúvidas.
ATENÇÃO
Devido à determinação expressa na Portaria nº 391, de 07 de fevereiro de 2002, do Ministério da Educação, candidatos que obtiverem grau zero na redação estarão automaticamente eliminados do Concurso
Vestibular de Verão. Assim sendo, o mínimo que o candidato deve obter para concorrer a uma vaga na
Universidade é a nota 1.

1. Por que as boas universidades dão tanta importância à redação nos Processos de Seleção?
Primeiro, porque um texto escrito permite avaliar a capacidade do candidato para elaborar hipóteses, construir
teses e fundamentá-las estabelecendo relações consistentes entre argumentos, condição fundamental para quem
aspira a prosseguir seus estudos em nível superior. Segundo, porque os Processos de Seleção orientam, em certa
medida, procedimentos pedagógicos em nível de Ensino Médio. Portanto, pode constituir-se em incentivo para
um ensino voltado ao desenvolvimento de habilidades comunicativas que permitam ao sujeito/aluno condições de
interagir nas modalidades falada e escrita de modo adequado e produtivo.
2. Como é calculado o grau da redação?
O grau da redação é distribuído de zero a dez, com variação de até duas casas decimais, de acordo com os
seguintes critérios: Conteúdo (40%); Estrutura (30%); Expressão Linguística (30%).
3. Do ponto de vista prático, como devo agir para elaborar uma boa redação?
O primeiro aspecto considerar é o tipo e a extensão do texto solicitado. No caso do Vestibular de Verão da
PUCRS, trata-se de uma dissertação com extensão variando entre 250 e 350 palavras.
4. O que caracteriza a dissertação?
A dissertação é um texto opinativo, isto é, um texto em que devem predominar suas opiniões sobre um tema.
Aqui estão algumas ideias que podem auxiliá-lo na tarefa de fazer a sua dissertação:
• Leia atentamente a proposta de redação. O tema é escolhido com cuidado para que você tenha as melhores
condições para escrever, e apresentado de modo claro e conciso, tornando-se um roteiro confiável para a organização de suas ideias.
• Construa em sua mente um interlocutor, para o qual você estará apresentando determinadas ideias sobre um
assunto no qual vocês dois estão interessados: você, interessado em convencê-lo da validade de seus argumentos;
ele, interessado em ver como você se sai nessa tarefa. Lembre-se: “do outro lado”, isto é, lendo seu texto, não
estará uma banca impessoal. Mesmo que você não identifique seu leitor, e ele não saiba quem você é, o que
estará ocorrendo será um momento de comunicação entre falantes de um mesmo idioma. Portanto, faça um
texto “de autoria”, isto é, coloque sua identidade nele. Afinal, é o seu texto, é a sua opinião, é a sua voz que
estará sendo considerada, e não mais um de milhares de textos sem autoria.
• Organize seu tempo, dividindo-o entre planejamento, redação e revisão. Cada um tem seu jeito de se organizar:
alguns lançam no papel ideias soltas, conforme vão surgindo, e depois acrescentam/eliminam de acordo com
o que querem dizer; outros já organizam um esquema com ideias principais e secundárias, etc. Seja como for,
não deixe de investir uns minutos pensando em como irá abordar o assunto. O tempo “gasto” será recuperado
com vantagem, porque o texto flui mais facilmente quando já sabemos o que iremos dizer e que argumentos
usaremos.
• Evite fórmulas preestabelecidas. O único modelo a seguir é o fio condutor de seu pensamento, que deverá
guiar o leitor por meio de uma lógica coerente, construída com recursos de coesão variados.
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• Evite expressões da língua falada. Você estará elaborando um texto opinativo formal, por isso deixe de lado
expressões de gíria e excessos de coloquialidade; revista seu texto com uma embalagem elegante, apropriada
para uma ocasião formal.
• Mas seja natural. Não caia na tentação de utilizar palavras de efeito duvidoso que alguém bem intencionado
lhe sugeriu para “impressionar a banca”. Uma linguagem direta, clara, fluente é mais efetiva do que expressões
rebuscadas, às vezes inadequadas para o contexto.
• Confie em seus recursos de expressão, especialmente em seu vocabulário. Todos nós possuímos um estoque
de palavras raramente usadas, as quais podem dizer com precisão o que pretendemos. Procure lembrá-las.
• Antes de dar por concluída sua dissertação, releia-a atentamente, ajustando, substituindo, acrescentando.
Neste momento, mesmo que não possa efetivamente ler em voz alta seu texto, procure “ouvi-lo”. Você perceberá
com mais clareza o que está bem e o que deve ser alterado.
• Finalmente, durante todo o processo, acredite em seus pontos de vista e defenda-os com convicção. Eles são
o seu maior trunfo.
5. É obrigatório dar um título ao texto?
A colocação do título é livre, portanto sua ausência não será penalizada. Lembre-se, entretanto, de que um
título criativo, bem formulado, pode agregar qualidade ao conteúdo do texto.
6. Quem vai avaliar minha redação, e como são preparados esses profissionais?
A banca de avaliação das redações dos Processos de Seleção da PUCRS é constituída por professores de
Língua Portuguesa com grande experiência com textos no Ensino Médio e/ou na Universidade. Trata-se de um
grupo bastante estável, em contínuo aprimoramento, em encontros de estudo, discussão e treinamento que visam
a afinar os critérios de avaliação e aplicá-los de modo homogêneo, a partir de uma grade de correção que detalha
os parâmetros para atribuição dos pontos.
7. Até que ponto a subjetividade dos corretores pode influir na nota atribuída?
O preparo dos professores-avaliadores e a precisão dos critérios têm o objetivo de minimizar eventuais diferenças de julgamento. Além disso, os professores-avaliadores são cuidadosamente orientados no sentido de analisar
o texto do candidato, em termos de forma e de conteúdo, considerando a pertinência dos argumentos em relação
ao tema, independentemente de implicações ideológicas.
8. Em que casos a redação recebe nota zero?
São casos de nota zero os textos que:
• não abordem o tema proposto (fuga ao tema);
• sejam inteiramente narrativos;
• apresentem menos de 250 palavras e fraco conteúdo;
• tenham zero ou débito no quesito “Expressão Linguística”, estrutura comprometida e fraco conteúdo;
• estejam escritas em língua estrangeira.
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O que é importante
saber sobre a prova Redação on-line?
No Vestibular Complementar de Verão 2022 da PUCRS a redação será realizada somente na versão on-line,
utilizando plataforma especializada e com mecanismos de segurança.
No atual cenário de riscos para a saúde decorrentes da pandemia de Covid-19, é fundamental minimizarmos
a possibilidade de contágio.

Qual a data e horário de realização da prova?
A prova de redação on-line, constituída somente por uma redação, será realizada no dia 19/01/2022, de
forma remota, por meio de plataforma on-line destinada à realização da prova. O início da prova será às 18h,
com duração total de 1 hora ininterrupta, contada a partir da autorização do seu início. O tempo da prova será
controlado a partir de um cronômetro virtual que encerrará a aplicação quando o tempo limite for atingido. A
prova não será realizada fora da data e horário estabelecidos no Edital.

Como será o ambiente de prova?
O Vestibular Complementar de Verão 2022 na versão on-line utilizará plataforma especializada, com mecanismos de segurança especializados, de modo a garantir a veracidade das informações e a evitar fraudes durante
a realização da prova. Serão utilizados os seguintes sistemas: plug-in de segurança, gravação de tela, vigilância/
monitoração on-line por inteligência artificial, vigilância/monitoração on-line guiado por uma pessoa em tempo
real, gravação do vídeo, som e tela do candidato e processo de autorização para início da prova.

Como será a preparação do ambiente para realização da prova on-line e recursos
exigidos?
a) O(a) candidato(a) deverá selecionar e preparar previamente ambiente adequado para a realização da prova, de
maneira que fique isolado de outras pessoas.
b) O computador utilizado pelo(a) candidato(a) deverá permitir o acesso a câmera e microfone pelo plug-in. A
câmera filmará o(a) candidato(a) durante toda a realização da prova e fará capturas de imagem para banco de
imagem de avaliação e reconhecimento facial. O microfone fará gravação do áudio captado durante a realização
da prova, que será utilizado para o monitoramento e avaliação do(a) candidato(a).
c) O(a) candidato(a) deverá responsabilizar-se e certificar-se, antecipadamente, acerca dos requisitos técnicos e
das especificações de hardware, software, equipamentos e acesso à Internet exigidos para a realização da prova
on-line, a saber:
- Computador desktop ou notebook;
- Ser Administrador da máquina em função da necessidade de instalação de plug-in de segurança;
- Sistema operacional Windows 7 ou superior;
- Browsers e versões mínimas suportadas: Mozilla Firefox 68 (ou superior). A utilização de outros browsers não
é recomendada, pois podem causar problemas técnicos, inclusive, impedir o acesso à prova;
- Mínimo de 500Mb de memória RAM livre;
- Mínimo de 1mbps de conexão de Internet;
- Teclado Português (Brasil ABNT ou ABNT 2);
- Webcam;
- Microfone.
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d) É de responsabilidade exclusiva do(a) candidato(a) dispor de computador com a infraestrutura e a configuração
mínimas estipuladas no item anterior (item c) e garantir a conectividade com a Internet durante toda a realização
da prova. O computador deverá ter conexão estável de rede (Internet). A Coordenação do Vestibular Complementar
de Verão 2022 não se responsabilizará por quaisquer problemas técnicos de conexão ou de falta de energia elétrica.
f) Softwares como antivírus e firewall, que impeçam o acesso exclusivo do navegador seguro ao computador,
deverão ser desativados no período de realização da prova, a fim de evitar problemas de compatibilidade entre o
navegador seguro e o plug-in do equipamento do(a) candidato(a).
g) A Coordenação do Vestibular Complementar de Verão 2022 não se responsabilizará por quaisquer situações
de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem
como por outros fatores que impossibilitem a realização do exame pelos candidatos.
h) A Coordenação do Vestibular Complementar de Verão 2022 enviará o link para realização da prova com até 2
(dois) dias de antecedência do exame pelo endereço de e-mail informado pelo(a) candidato(a) no ato da inscrição.

Como será o acesso e a identificação dos candidatos para realizar a prova?
a) O(a) inscrito(a) deverá acessar o sistema de realização de prova on-line, no mínimo, 20 (vinte) minutos antes
do horário programado para o início da prova. Nesse primeiro acesso será feita a captura de imagem de um dos
documentos de identificação listados a seguir e a captura de imagem do rosto do(a) candidato(a):
- Carteira ou Cédula de Identidade expedida por órgão competente (Secretaria de Segurança, Forças Armadas,
Polícia Militar, Polícia Federal, Ministério das Relações Exteriores, Ministério da Justiça, Ordens ou Conselhos de
Classe), que, por força de Lei Federal, possa ser aceito como documento de identidade, desde que com fotografia
e dentro do prazo de validade; são também aceitos o Registro de Identidade Civil (RIC) e o Registro Nacional de
Estrangeiro (RNE);
- Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com fotografia;
- Passaporte com fotografia e dentro do prazo de validade; em caso de estrangeiros, o visto também deverá ser
válido;
- Carteira de Trabalho com foto; ou
- Documento de Identidade expedido pelo governo de quaisquer dos países que compõem o Mercosul.
b) O documento deve estar em perfeitas condições, de modo a permitir, com clareza, a identificação do(a)
candidato(a). Poderá ser exigido um documento de identificação adicional caso o documento apresentado gere
dúvidas quanto à identificação do(a) candidato(a).
c) Não serão aceitos como documentos de identidade: Certidão de Nascimento, Título de Eleitor, modelo antigo
da Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Estudante, Carteira de Trabalho e Previdência Social sem foto,
Certificado de Dispensa do Serviço Militar, carteira funcional sem valor de identidade ou documentos ilegíveis,
não identificáveis e/ou danificados. Não será aceita cópia de documento de identidade, ainda que autenticada.

Como será a realização da prova on-line?
a) A Coordenação do Vestibular Complementar de Verão 2022, por meio de ferramenta especializada, contará
com monitoramento remoto ao vivo e monitoramento por software com inteligência artificial, podendo o monitor
acessar em tempo real, ou por relatório, a câmera e o microfone do(a) candidato(a), além da tela de sua prova.
b) Para garantir a confiabilidade e a segurança na realização da prova, cada participante será monitorado ao vivo
e a distância, por meio de áudio (microfone), vídeo (webcam) e por software de monitoramento.
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c) O(a) candidato(a) deverá ter instalado, no computador em que realizará a prova, microfone e câmera habilitados
para monitoramento (vigilância/monitoração on-line) durante todo o período do exame. A câmera e o microfone
devem estar descobertos, captando claramente imagem do(a) inscrito(a) e o som ambiente durante a realização
da prova.
d) A realização do Vestibular Complementar de Verão 2022 será gravada e todas as ações do(a) candidato(a)
durante a prova serão registradas. A gravação será submetida à análise de software de monitoramento com inteligência artificial para detecção de fraudes, bem como à análise, a posteriori, para revisão de situações anômalas
às condições esperadas de prova.
e) Durante a realização da prova, não será permitida qualquer espécie de consulta de material físico ou digital,
local ou disponíveis na Internet.
f) Durante todo o período de realização do exame, a cada 50 segundos, a Coordenação do Vestibular Complementar de Verão 2022 fará o registro facial do(a) candidato(a), por meio de webcam, para manter a legitimidade
do processo. O sistema poderá solicitar, a qualquer momento durante a prova, que o(a) candidato(a) olhe para a
câmera e realize a autenticação por reconhecimento facial.
É MUITO IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO ESSAS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA.

		

Como será feita a

classificação dos calouros?
Qual é o procedimento para o preenchimento das vagas?
• A classificação, visando ao preenchimento das vagas de um curso, será baseada na ordem decrescente das notas
obtidas pelos candidatos na prova de Redação on-line da PUCRS ou na ordem decrescente da média aritmética
das notas para os candidatos que concorrem via desempenho no ENEM, respeitados os percentuais de vagas destinadas a cada uma das modalidades.
• Para o desempate na Modalidade I será considerada a pontuação mais alta obtida no quesito conteúdo; persistindo, será considerada a pontuação mais alta obtida no quesito estrutura. Para o desempate na Modalidade II,
será considerada a nota mais alta na prova de Redação; persistindo o empate, será considerada a nota mais alta
na prova de Linguagem, Códigos e suas Tecnologias; se ainda houver empate, será considerada a nota mais alta
na prova de Matemática e suas Tecnologias.
• Modalidade I: estará automaticamente desclassificado(a) o(a) candidato(a) que não tenha comparecido no dia
da realização da prova de Redação on-line da PUCRS ou tenha zerado a redação.
• Modalidade II: será desclassificado(a) o(a) candidato(a) que não tenha alcançado a média mínima exigida (400
pontos) ou que tenha zerado a redação do ENEM.
• Modalidade III: a desclassificação em uma das vias de ingresso levará o(a) candidato(a) a seguir concorrendo
apenas pela outra via.
• Encerrado o prazo estabelecido para as matrículas e constatado o não comparecimento de candidatos classificados, serão chamados os candidatos relacionados em uma Lista de Espera condicionada às vagas existentes,
levando-se em conta os critérios de classificação já expressos anteriormente. Caso o número de candidatos aprovados e classificados por uma modalidade seja inferior ao número de vagas oferecidas, o saldo das vagas poderá
ser destinado aos candidatos aprovados na outra modalidade.
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Quando e como será divulgada a relação dos classificados?
A partir de 21 de janeiro de 2022 (21/01/2022), a relação dos candidatos classificados no Vestibular
Complementar de Verão 2022 para os cursos da PUCRS nas Modalidades I e II será divulgada em ordem alfabética
geral pelo site da Universidade (pucrs.br/estudenapucrs/vestibular/) e a classificação será informada ao candidato
pelo e-mail fornecido no momento da inscrição. Simultaneamente, será divulgada a Lista de Espera condicionada
às vagas existentes nas modalidades, levando-se em conta os critérios de classificação já expressos anteriormente.

Quando e como será
feita a matrícula dos calouros?
ATENÇÃO:
• A classificação dos candidatos às vagas existentes não significa matrícula automática. O ato de matricularse é, portanto, obrigatório. O(a) candidato(a) chamado(a) que não formalizar a matrícula, conforme as
orientações relativas à mesma, deverá preencher requerimento na Central de Atendimento ao Aluno,
informações através do e-mail cra.ns@pucrs.br, ficando condicionado à existência de vaga.
• O(a) candidato(a) classificado(a) no Complementar deverá matricular-se em todos os créditos previstos e
ofertados para o 1º nível do seu respectivo curso, mesmo que já tenha obtido créditos em outro estabelecimento de Ensino Superior. Neste último caso, o(a) candidato(a) poderá requerer o aproveitamento, no período
indicado no calendário escolar, e deverá aguardar resposta até o final do período letivo.
• De acordo com a legislação vigente, é condição indispensável para a matrícula a exibição da prova de
conclusão do Ensino Médio (2º Grau), anulando-se a classificação dos candidatos que não a apresentarem
no momento da matrícula.

Qual o procedimento para efetivar a matrícula?
Considerando a situação epidemiológica do Coronavírus/COVID-19, e seguindo às determinações e recomendações do governo do Estado e do Município, a matrícula deverá ser feita, preferencialmente, online. Porém, caso
você julgue necessário, atenderemos no dia 24 de janeiro de 2022 (candidatos classificados na 1ª chamada),
das 8h às 18h, sem fechar ao meio-dia, na Central de Atendimento ao Aluno, andar térreo do Living (prédio 15)
da PUCRS.
Para efetivar sua matrícula de forma online, o(a) candidato(a) classificado deverá:
1) Acessar a página do vestibular, Informações do Candidato, clicar em Medicina ou Outros cursos, fazer login
utilizando o e-mail e senha cadastrados na inscrição, seguir para orientações para a matrícula e cumprir as
orientações indicadas.
2) Após o envio da documentação exigida, o próximo passo será a escolha das disciplinas. Para os alunos classificados
na 1ª chamada, no dia 24 de janeiro de 2022, entraremos em contato, pelo telefone ou e-mail informados na
inscrição, para a montagem da sua grade de horários e para demais esclarecimentos e instruções necessárias.
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3) A matrícula das listas de espera e demais chamadas serão realizadas no mesmo ambiente, com as mesmas
etapas, conforme data de divulgação do calendário do Vestibular Complementar de Verão 2022.

A matrícula dos classificados nos cursos da PUCRS somente será efetivada mediante o envio da seguinte documentação:
A) Guia de Recolhimento, relativa à primeira mensalidade, quitada.
B) Documento comprobatório de escolarização, podendo ser:
• ou Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio/2º Grau (devendo constar a
aprovação no Estágio para os cursos profissionalizantes, quando previsto na legislação) – 2 (duas) vias, sendo
1 (uma) obrigatoriamente original;
• ou Diploma registrado de Curso Profissionalizante de Ensino Médio/2º Grau, ou de Curso Superior
– 1 (uma) fotocópia autenticada.
• ou Declaração de Equivalência do Ensino Médio/2º Grau para cursos concluídos no Exterior, expedida
pelo Conselho Estadual de Educação (Resolução nº 155 do CEE de 21/11/80), em 1 (uma) via autenticada.
• ou Histórico de Conclusão de curso (expedido pelo Estabelecimento de Ensino, com Visto Consular,
em 1 (uma) via, dispensada a Declaração de Equivalência) para curso equivalente ao Ensino Médio/2º grau,
NÃO TÉCNICO, concluído na Argentina, Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, de acordo com os Decretos 2.726
de 10/08/1998 e 6.729 de 12/01/2009.
C) Cópias sem autenticação dos seguintes documentos:
- Cédula de Identidade Civil (com o respectivo órgão expedidor);
- CPF;
- Comprovante de Quitação Eleitoral (a partir de 18 anos, conforme legislação);
- Comprovante de Situação Militar Regular (sexo masculino e 18 anos completos no ano vigente);
- Para candidatos estrangeiros, prova de permanência legal no Brasil R.N.E (Registro Nacional para
Estrangeiros).
A PERDA DA VAGA PODERÁ OCORRER POR UM DOS DOIS MOTIVOS:
1. NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS
2. NÃO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO NO PRAZO ESTIPULADO.
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O pagamento da 1ª mensalidade não garante a vaga nem significa matrícula realizada. A matrícula
estará efetivada após a escolha das disciplinas e dos horários no Sistema de Matrículas da Universidade e o pagamento da guia de recolhimento da primeira parcela.

Os alunos matriculados que protocolarem pedido de cancelamento da matrícula até 28 de fevereiro de 2022
terão direito à restituição de 90% do valor pago, correspondente à primeira mensalidade. Pedidos de cancelamento protocolados após essa data e até o último dia útil que precede o período letivo terão direito à restituição
de 80% do valor pago. A solicitação de cancelamento deverá ser feita na Central de Atendimento ao Aluno,
térreo do Living 360° (prédio 15) – das 9h às 17h.

O incentivo às Licenciaturas proporciona redução no valor das mensalidades desses cursos, num
percentual de 30% (trinta por cento) para Educação Física e de 40% (quarenta por cento) para as demais
Licenciaturas.

Outras Informações
Úteis
Aproveitamento de Créditos
Se você é ou foi estudante da PUCRS ou de outra instituição de ensino superior e está classificado no Vestibular Complementar de Verão 2022, após a matrícula, entre em contato com a Central de Atendimento ao Aluno,
pelo e-mail cra.ns@pucrs.br, para encaminhar o pedido de aproveitamento de créditos, se for o caso.

Como requerer Atestado de Frequência à prova?
O candidato que necessitar de Atestado de Frequência à prova do Vestibular Complementar de Verão 2022
deverá requerê-lo, na Central de Atendimento ao Aluno, pelo e-mail cra.ns@pucrs.br , a partir do primeiro dia
útil após a prova. Os atestados solicitados serão entregues em 48 horas.

Trancamento de Matrícula
O candidato classificado e matriculado no conjunto de disciplinas do primeiro nível que, por motivos particulares, não puder cursá-las não tem direito a cancelamento de disciplinas ou trancamento de matrícula com o
objetivo de assegurar vaga para o próximo ou próximos períodos letivos.
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