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A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) tem 60 vagas em dois cursos

de graduação na unidade de Santa Cruz do Sul para ingresso em 2022/2 por meio do

Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Os candidatos devem utilizar sua nota na edição

mais recente do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para se inscrever no Sisu, a

partir de hoje até a próxima sexta-feira, 15, no site do sistema.

Para concorrer, são exigidos no mínimo 200 pontos nas provas objetivas e 300 pontos na

redação. Além disso, cada prova tem um peso específico por curso. A chamada única no

Sisu ocorrerá em 22 de fevereiro, e o período de matrículas para ingressar na Uergs será

de 23 de fevereiro a 8 de março. O início do semestre letivo para os ingressantes via Sisu

está previsto para 8 de agosto.

A unidade de Santa Cruz disponibiliza 40 vagas em Engenharia de Bioprocessos e

Biotecnologia e 20 vagas em Bacharelado em Agroecologia, em parceria com a Escola

Família Agrícola (EFA). Metade das vagas é reservada para candidatos economicamente

hipossuficientes, negros, pardos e indígenas (de acordo com a população no Estado) e

10% para pessoas com deficiência. Em todo o Estado, são 1.130 vagas em 34 cursos. A

relação está disponível no site www.uergs. edu.br/ingresso2022.

CRONOGRAMA

Inscrição no Sisu 2022/1: de hoje até a próxima sexta-feira, 18

Resultado da chamada regular do Sisu: 22 de fevereiro

Prazo para manifestação de interesse em participar da lista de espera: de 22 de fevereiro

a 8 de março

Matrícula dos candidatos selecionados na chamada

regular: de 23 de fevereiro até o dia 8 de março

https://admin.uergs.rs.gov.br/upload/arquivos/202203/08120503-20220215040251-18704643.pdf

