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Dos 246 candidatos selecionados para as 270 vagas nos sete cursos superiores da

Uergs e da UFSM/Cachoeira, apenas 95 se matricularam. O prazo se encerrou na última

terça-feira. Desta forma, restaram 175 vagas para os candidatos suplentes inscritos na

lista de espera do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). Iniciou ontem o prazo para as

universidades começarem a convocar os suplentes para o novo processo de

preenchimento das vagas. Os candidatos devem acompanhar os comunicados e editais

nos sites das instituições onde concorrem pelas vagas.

QUADRO

Para onde foram os 95 matriculados na primeira etapa 25 confirmaram vaga nos dois

cursos da Uergs:

* Administração - 11 matrículas

*Agronomia - 14 matrículas

* Cada um dos cursos oferece 40 vagas

* Os novos acadêmicos são de Cachoeira do Sul (15), Segredo (2), Sobradinho, Pinhal

Grande, Sapucaia, Faxinal do Soturno, Porto Alegre, Santa Maria, Capão da Canoa e

Santa Barbara do Sul

* O ingresso desses calouros na Uergs ocorrerá no segundo semestre deste ano, pois as

aulas do primeiro semestre se iniciaram na última segunda-feira 70 alunos se

matricularam nos cinco cursos da UFSM:

* Arquitetura - 8 matrículas para 30 vagas

* Engenharia Elétrica - 17 matrículas

* Engenharia Mecânica - 16 matrículas

* Engenharia de Transportes e Logística - 14 matrículas
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* Engenharia Agrícola - 15 matrículas

* Cada uma das engenharias tem 40 vagas a serem preenchidas

* De acordo com o diretor da UFSM/Cachoeira, Anderson Dal Molin, das 70 matrículas, 10

ainda estão em fase de análise de documentação. Os candidatos podem entrar com

recurso até a próxima terça-feira

* Os matriculados são do Rio Grande do Sul, além de oito matriculados dos estados do

Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e

Amazonas

* Os novos alunos ingressarão na UFSM neste primeiro semestre letivo, que tem início

em 11 de abril


