EDITAL DE INGRESSO COMPLEMENTAR EM VAGAS REMANESCENTES DO
VESTIBULAR DE INVERNO 2018
A Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul torna público que, no período de 26 de
julho a 5 de agosto de 2018, as inscrições de Ingresso por Aproveitamento de Desempenho
2018/2 estarão abertas aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente,
ou aos portadores de diploma de conclusão de Curso Superior oficial ou reconhecido, conforme
as normas deste Edital.
1) Instrumento de seleção: o instrumento no qual a Universidade se baseia para selecionar os
candidatos aos diferentes cursos de graduação oferecidos no Ingresso por Aproveitamento de
Desempenho 2018/2 é a nota obtida na Prova de Redação de Vestibulares da PUCRS desde
2012 ou o aproveitamento do resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino
Médio (ENEM) entre 2012 e 2017.
2) Distribuição das vagas: no Ingresso por Aproveitamento de Desempenho 2018/2, o
candidato poderá optar por qualquer opção de curso com vagas remanescentes do Concurso
Vestibular de Inverno 2018, independentemente da opção feita em concursos anteriores.
3) Aproveitamento do desempenho PUCRS ou ENEM: para concorrer a uma vaga com o
resultado de vestibulares anteriores da PUCRS, o candidato poderá utilizar a nota da Redação
de concursos realizados a partir de 2012, desde que não tenha sido desclassificado; para
concorrer a uma vaga pelo ENEM, o candidato deverá ter alcançado um escore igual ou superior
a 400 (quatrocentos) pontos, desde que não tenha zerado a redação. No caso do ENEM, a
pontuação será o resultado da média aritmética dos pontos obtidos nas 4 áreas e na redação,
divididos por 5 (N1+N2+N3+N4+N5/5). Caso o candidato inscrito não seja identificado pelo INEP
ou apresente dados incoerentes com os do INEP, sua inscrição estará automaticamente
cancelada.
4) Classificação dos candidatos: a classificação, visando ao preenchimento das vagas de um
curso, será baseada na ordem decrescente dos escores obtidos pelos candidatos. Se ocorrer
empate e não houver possibilidade de aproveitar todos os envolvidos, para o desempate
daqueles que ingressarem pela nota da Redação de vestibulares anteriores, será considerada a
pontuação mais alta obtida no quesito conteúdo; caso o empate persista, será considerada a
pontuação mais alta obtida no quesito estrutura. Para o desempate para quem concorrer com o
desempenho no ENEM, 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.
5) Inscrição dos candidatos: as inscrições serão realizadas no período de 26 de julho a 5 de
agosto de 2018, pelo candidato ou seu representante, de forma presencial, no Campus Central
da PUCRS, Av. Ipiranga 6681, na Central de Atendimento ao Aluno, térreo do prédio 15, das 8h
às 20h, mediante preenchimento de requerimento geral. As inscrições para Ingresso por
Aproveitamento de Desempenho são isentas de taxas.
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6) Cursos Oferecidos e Vagas: vagas remanescentes dos cursos oferecidos pelo edital do
Concurso Vestibular de Inverno 2018, após concluída a matrícula dos classificados.
Observação:
A estrutura da grade de horários adotada pela Universidade define um tempo de duração da
hora-aula nos turnos manhã e tarde (50min), diferente do turno da noite (45min), sendo o valor
das mensalidades do curso o mesmo, independentemente do turno.
7) Resultado da seleção: o resultado será publicado no dia 6 de agosto no site
vestibular.pucrs.br/vestibular. A Central de Atendimento ao Aluno fará contato com o candidato
aprovado para orientá-lo quanto ao procedimento a ser seguido referente à sua matrícula.
8) Matrícula: de acordo com a legislação vigente, é condição indispensável para a matrícula a
apresentação de documentos que comprovem a conclusão do Ensino Médio, anulando-se a
classificação dos candidatos que não o fizerem.
9) Organização e execução: a organização e execução do Ingresso Complementar em Vagas
Remanescentes do Vestibular de Inverno 2018 está a cargo da Coordenadoria de Processos
Seletivos da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada.
Porto Alegre, 25 de julho de 2018.
Prof. Ir. Manuir José Mentges – Pró-Reitor de Graduação e Educação Continuada
Prof. Ir. Evilázio Teixeira – Reitor
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