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A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul é uma das melhores e maiores

universidades públicas de ensino superior do Brasil. Ela conta com diversos campus

espalhados por todo o estado do Rio Grande do Sul e também oferece uma infraestrutura

completa para todos os cursos oferecidos. Então, se você é um vestibulando e está

interessado em conhecer um pouco mais sobre a Universidade Estadual do Rio Grande
do Sul, os cursos que são oferecidos e as modalidades de ingresso, continue lendo este

artigo até o final.

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, também conhecida como UERGS, é

uma instituição pública de ensino superior e multicampi, com mais de 20 unidades

distribuídas pelo estado do Rio Grande do Sul e, a universidade é vinculada à Secretaria

de Ciência, Inovação e Desenvolvimento.

Atualmente, a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul oferece vinte e dois cursos

de graduação, com mais de 6 mil alunos matriculados no total. O principal Campus da

UERGS está localizado na cidade de Porto Alegre, a qual é a capital do estado do Rio

Grande do Sul mas, a Instituição também pode ser encontrada nas cidades: Alegrete,

Bento Gonçalves, Bagé, Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Caxias do Sul, Encantado,

Frederico Westphalen, Erechim, Guaíba, Osório, Novo Hamburgo, Montenegro,

Sananduva, Santana do Livramento, Santa Cruz do Sul, São Borja, São Luiz Gonzaga,

São Francisco de Paula, Soledade, Três Passos, Tapes e Vacaria.

A Universidade Estadual do Rio Grande do sul foi fundada no ano de 2001 e tem como

objetivo ministrar o ensino superior, seja de graduação, pós-graduação ou tecnólogos,

através do oferecimentos de cursos presenciais ou não presenciais e promover cursos de

extensão universitária. Além disso, também tem a finalidade de fornecer ajuda científica e

tecnológica para o desenvolvimento de pesquisas, sempre enfatizando os aspectos

ligados à formação humana e à inovação.
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Vestibular Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 2023: Cursos Oferecidos

O ingresso regular para a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul acontece no

início do ano letivo, por maneiras que explicaremos melhor mais para frente. A

Universidade oferece cursos de bacharelado, o qual atribuem o grau de bacharel para o

profissional e não o habilita a lecionar no nível de educação básica, e oferece cursos de

licenciatura, os quais atribuem o grau de licenciado para o profissional, o que possibilita

que ele atue como docente nos níveis de educação infantil, fundamental e médio.

Abaixo, separei uma lista de cursos que são oferecidos pela Universidade Estadual do
Rio Grande do Sul.

Administração

Artes Visuais

Administração Pública

Ciência e Tecnologia do Alimento

Agroecologia

Dança

Ciências Biológicas

Agronomia

Desenvolvimento Rural e Gestão Agroindustrial

Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia

Gestão Ambiental

Engenharia de Controle e Automação

Letras

Música

Engenharia de Computação

Pedagogia

Teatro

Engenharia de Energia



E, como dito anteriormente, esses cursos podem ser oferecidos na forma de bacharelado

ou licenciatura, assim, vale a pena entrar no site da Universidade e conferir qual a

modalidade do curso que é oferecida por ela e também, saber mais informações sobre as

matérias que você irá cursar, a grade horária e muito mais. Além disso, os cursos podem

ser oferecidos em mais de um campus, então, essa é outra informação que vale a pena

conferir no site, assim, você pode escolher a cidade que mais se parece com você.

Vestibular Universidade Estadual do Rio Grande do Sul 2023: Como estudar na

UERGS?

Como dito anteriormente, o ingresso regular na Universidade Estadual do Rio Grande
do Sul acontece no começo do ano letivo, ou seja, no primeiro semestre do ano e o

ingresso pode ocorrer de duas maneiras, através do Sisu ou da mobilidade acadêmica

externa.

SISU

Para você candidato que deseja ingressar na UERGS através do Sisu, é necessário ter

realizado a prova do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no ano anterior ao que

você pretende ingressar na universidade e se inscrever no Sisu, que é o Sistema de

Seleção Unificada do Ministério da Educação, no primeiro semestre do ano letivo. Os

cursos que são oferecidos e a quantidade de vagas para cada um em cada campus são

divulgadas previamente no site da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul e nas

redes sociais antes e depois do período de inscrição do Sisu.

Vale lembrar que é necessário se inscrever no Sisu quando abrir as inscrições, então, é

sempre bom ficar de olho nos editais do Enem e como irá funcionar as inscrições no seu

ano de ingresso.

Mobilidade Acadêmica Externa

Para as vagas remanescentes, ou seja, aquelas que sobraram após rodar todas as listas

do Sisu, existe a possibilidade de ingressar através da Mobilidade Acadêmica Externa.

Nesta maneira, os candidatos devem esperar a publicação do Edital, no qual são

oferecidas vagas para reingresso, transferência externa e ingressos de diplomados

também.

Para conseguir mais informações sobre essa modalidade de ingresso, basta acessar o

site da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul.


