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24/6 a 21/7 - Período de inscrição:
- no site vestibular.pucrs.br/complementar;
- na Universidade: na Central de Atendimento ao Aluno, térreo do Living 360º.
A confirmação da inscrição poderá ser feita um dia útil após o pagamento da taxa de inscrição.
22/7 - Último prazo para pagamento da taxa de inscrição.
24/7 - A partir desta data, divulgação do local de prova dos candidatos.
25/7 - Prova do Vestibular Complementar.
29/7 - Divulgação do resultado do Vestibular Complementar.
30 e 31/7 - Entrega de documentos e matrícula dos classificados em 1ª chamada e manifestação de interesse por vaga pelos relacionados na Lista de Espera da 1ª chamada (das 9h às 18h).
2/8 - Entrega de documentos e matrícula dos candidatos selecionados da Lista de Espera da 1ª chamada, das 9h às 18h,
conforme instruções contidas neste manual.

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA
DIRETORIA ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
SETOR DE INGRESSO

REITOR
Prof. Ir. EVILÁZIO TEIXEIRA

VICE-REITOR
Prof. JADERSON COSTA DA COSTA

PRÓ-REITOR DE GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO CONTINUADA
Prof. Ir. MANUIR JOSÉ MENTGES

DIRETORA ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA
Profa. ANA CRISTINA BENSO DA SILVA

EQUIPE
Profa. ANA MARIA COELHO SILVA WERTHEIMER
Profa. VALÉRIA PINHEIRO RAYMUNDO
ENCARREGADO DE SECRETARIA
GELSON FRASSON ANDREATA

O Manual do Candidato ao Vestibular Complementar de Inverno 2019 da PUCRS
contém todas as regras e informações sobre o processo seletivo para ingresso nos cursos
de graduação desta Instituição.

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 Inverno 2019 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 Complementar de Inverno 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 Inverno 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 2010 e 2018), 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 irá valer para fins de classificação.
Este Manual tem o objetivo de informar e orientar os candidatos ao Vestibular Complementar de Inverno 2019
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 Inverno 2019?

No Complementar de Inverno de 2019, a seleção para ingresso nos cursos de graduação da Universidade se
dará por meio de três modalidades:
Modalidade I: o candidato inscrito nesta modalidade concorrerá somente com a nota obtida na prova de
redação 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 2010 e 2018 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 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 Inverno de 2019, as vagas dos cursos de graduação oferecidas serão assim distribuídas:
• 50% das vagas para os candidatos que realizarem a prova da PUCRS (Modalidades I e III)
• 50% das vagas para os candidatos que optarem pela seleção via ENEM (Modalidades II e III)
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 candidatos inscritos nas Modalidades I e III, o dia e o horário da prova de redação do Complementar
de Inverno 2019 são os seguintes:
Data

Hora

25/07/2019
(quinta-feira)

19h

Prova

Prova de Redação

Duração

das 19h às 21h

Ao preencher a Ficha de Inscrição, os candidatos que optarem pelo ingresso via Modalidades II e 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?

A PUCRS oferece, no Vestibular Complementar, as seguintes opções de cursos:

Código do
Curso

Curso

Turno

Vagas

Noite

20

Manhã

20

Tarde e Noite

20

(*)

20

CAMPUS CENTRAL - AV. IPIRANGA, 6681 - PORTO ALEGRE
255A

Administração - Linha de formação Administração de Empresas (1)

255C

Administração - Linha de formação Marketing (1)

255D

Administração - Linha de formação Negócios Internacionais (1)

2553

Administração - Linha de formação Inovação e Empreendedorismo (2)

4804

Arquitetura e Urbanismo

4606

Ciência da Computação

2425

Direito (3)

Manhã

20

2415

Direito (3)

Noite

20

4451

Engenharia Civil (4)

Manhã e Noite

20

4458

Engenharia de Produção (4)

Noite

20

4630

Engenharia de Software

(**)

20

4452

Engenharia Mecânica (4)

Tarde e Noite

20

234A

Jornalismo (3)

Manhã

20

1310

Psicologia (5)

Noite

20

1311

Psicologia (5)

Tarde e Noite

20

234C

Publicidade e Propaganda (3)

Manhã

20

TOTAL

280

O que é importante saber sobre os cursos oferecidos?
• (*) As disciplinas do curso de Ciência da Computação são ministradas no turno Manhã (das 8h às 13h30min).
• (**) As disciplinas do curso de Engenharia de Software são ministradas no turno Noite (a partir das
17h35min).
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• 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.
• 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 Vestibular Complementar para curso que não tenha no mínimo
25 (vinte e cinco) candidatos inscritos. Caso ocorra essa hipótese, será feita comunicação no dia 23/07/2019.
Neste caso, os candidatos inscritos nesses cursos deverão comparecer à Universidade no dia 24/07/2019,
para fazer nova opção ou solicitar a devolução da importância correspondente à inscrição.
• Os alunos matriculados que cancelarem a matrícula até 9 de agosto de 2019 receberão a devolução de
80% do valor pago, correspondente à primeira mensalidade. Após esta data os valores serão devidos. A
solicitação de cancelamento deverá ser feita na Central de Atendimento ao Aluno, térreo do Living 360º,
das 8h às 18h.

• Os números colocados entre parênteses após os nomes dos cursos se referem às informações a seguir
relacionadas:
(1) De acordo com os projetos pedagógicos dos cursos de Administração, independentemente da linha de formação
escolhida, o aluno receberá, ao final do curso, o diploma de Bacharel em Administração. Nesse curso, o aluno
poderá cursar até o máximo de 20% das disciplinas na modalidade a distância.
(2) O curso de Administração – turno exclusivamente MANHÃ, com 60 vagas, oferece a linha de formação em
Inovação e Empreendedorismo.
(3) O candidato a vaga em Direito; em Jornalismo; e em 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.
(4) Os cursos de Engenharia (Civil, Mecânica e Produção) podem iniciar suas atividades às 17h35min. Além do
turno da noite, algumas disciplinas e/ou turmas poderão ser ministradas aos sábados pela manhã. O número médio
de horas-aula por semana nos cursos de Engenharia é de 24 horas.
No curso de Engenharia Civil, as disciplinas de Topografia A (1º semestre), Topografia B (2º semestre) e
Laboratório de Edificações (7º semestre), em virtude de suas características, são oferecidas SOMENTE pela manhã.
(5) O candidato à vaga em Psicologia definirá o turno em que irá realizar o 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. O horário do turno Tarde e Noite (1311) é, nos níveis I ao VI, das 14h às 19h30min e, nos níveis VII
ao X, das 17h35min às 22h45min. A partir do VII nível, o aluno deve ter disponibilidade de horários nos turnos
Manhã ou Tarde para realizar estágios obrigatórios.O curso com turno Noite (1310) será ministrado das 18h45min
às 22h45min (em alguns níveis, aulas aos sábados). Os alunos do turno Noite poderão realizar estágios obrigatórios
à noite ou optar por horário de estágio no turno Manhã ou Tarde.
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Quais os procedimentos
para a inscrição?
Como fazer a inscrição?
ATENÇÃO
Devido a 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 Inverno 2019 da PUCRS se dará a partir do preenchimento
completo dos dados solicitados na ficha de inscrição, através da internet (vestibular.pucrs.br/complementar), 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 (ver quadro da página 14), se 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 pelas Modalidades II ou III, além do número da Identidade, deverão fornecer
o seu número do CPF, informar a edição do ENEM que deseja aproveitar (entre 2010 e 2018) e o número da
inscrição na respectiva edição, para que possa ser identificado perante o INEP.

Qual o período de inscrição?
De 24 de junho a 21 de julho de 2019.

Qual o valor da inscrição?
Modalidades I e III: R$ 50,00.
Modalidade II: R$ 30,00.
O Manual do Candidato ao Vestibular Complementar de Inverno 2019 está disponível para download no
endereço vestibular.pucrs.br/complementar.
EM QUALQUER CASO, LEIA ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES NELE CONTIDAS.

Como fazer o pagamento da inscrição?
O pagamento poderá ser realizado até o dia 22 de julho de 2019 em qualquer agência bancária do território
nacional, conforme sua opção por ocasião da inscrição.

Quais os locais de inscrição?
As inscrições para o Vestibular Complementar de Inverno 2019 da PUCRS serão realizadas via Internet, de
qualquer ponto, no endereço vestibular.pucrs.br/complementar, 24 horas por dia. Também poderão ser realizadas
no seguinte local e horário:
• Campus Central: Av. Ipiranga, 6681, Central de Atendimento ao Aluno, térreo do Living 360º, das 8h às 21h.
10
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Onde o candidato realizará a prova do Vestibular Complementar?
Para os candidatos inscritos que optaram pelas Modalidades I e III, a informação sobre o local – prédio e
sala – onde o candidato deverá realizar a prova do Vestibular Complementar será divulgada a partir do dia 24 de
julho pela internet (vestibular.pucrs.br/complementar), através do e-mail fornecido pelo candidato, e no Campus
Central da PUCRS (Central de Atendimento ao Aluno, térreo do Living 360º).
Os inscritos via Modalidade II não precisam comparecer ao Campus.

Informações importantes
• O Vestibular Complementar de Inverno 2019 somente habilitará os classificados para a matrícula no segundo
semestre de 2019, observadas as exigências expressas no Manual do Candidato.
• Os candidatos só poderão se inscrever em um único curso em cada edição do Concurso Vestibular.
• O candidato com necessidades educacionais especiais que desejar atendimento específico deverá dirigir-se
pessoalmente, ou através de representante, ao Campus Central – Setor de Ingresso (prédio 1, sala 311) – até o
dia 21 de julho de 2019, para formalizar sua solicitação e 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 do
Vestibular Complementar da PUCRS?
O instrumento no qual a Universidade se baseia para selecionar os candidatos aos diferentes cursos de graduação oferecidos no Vestibular Complementar de Inverno é uma Prova de Redação, que permite avaliar deferentes
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 relacioná-los
com outro material ou sem se aperceber de suas implicações totais. No Concurso Vestibular de Inverno,
o examinando é solicitado a demonstrar que efetivamente entendeu as propostas apresentadas para
desenvolver o seu texto, selecionando aquela com a qual mais se identifica.

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
escolhido.

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 a 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 Inverno. 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?
A primeira coisa a considerar é o tipo e a extensão do texto solicitado. No caso dos Processos de Seleção da
PUCRS, trata-se de uma dissertação com extensão variando entre 25 e 30 linhas.
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 escolhidos com cuidado para que você tenha as melhores
condições para escrever, e apresentados 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 que escolheu. 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. Que tipo de letra devo usar?
Geralmente a letra utilizada é a cursiva. Se preferir utilizar outro tipo de letra, certifique-se de que as maiúsculas
estão bem identificadas.
6. 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.
7. É permitido utilizar corretor líquido?
Não. Se você cometer algum engano, não se preocupe: risque a expressão equivocada e reescreva, deixando
claro o que quis comunicar.
8. Posso deixar minha redação a lápis?
A redação tem de ser apresentada à tinta, pois é um documento.
9. 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.
10. 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.
11. 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 15 linhas e fraco conteúdo;
• tenham zero ou débito no quesito “Expressão Linguística”, estrutura comprometida e fraco conteúdo;
• sejam ilegíveis ou estejam escritas em língua estrangeira.
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			 O que é importante
saber sobre a realização da prova?
Qual a melhor maneira de chegar à PUCRS no dia da prova?
ATENÇÃO: O candidato deve procurar chegar à Universidade pelo menos uma hora (1h) antes do horário
marcado para o início das provas.
O Campus Central da PUCRS possui duas entradas principais: uma na Av. Ipiranga, 6681, e outra na Av.
Bento Gonçalves, 4314. Há várias opções de transporte coletivo transitando nas duas avenidas.
Para informações sobre transporte coletivo, sugerimos contatar a Secretaria Municipal dos Transportes (SMT
– Telefone: 118 / site: www.eptc.com.br) ou a Cia. Carris (Telefone: 0800 999 855 / site: www.carris.com.br).
É aconselhável visitar o Campus antes do dia do vestibular, para se familiarizar com o local e verificar onde
se situa o prédio e a sala em que irá realizar as provas. Você será muito bem-vindo.

Qual o material indispensável para a realização da prova?
No dia da prova, o candidato deverá se apresentar munido de:
- Cédula de Identidade;
- caneta esferográfica azul ou preta.
- Entende-se por Cédula de Identidade o documento expedido pelas Secretarias de Segurança Pública (SSP)
e demais órgãos de identificação oficiais da Federação, pelas Forças Armadas (Ministério do Exército-MINEX,
da Aeronáutica-MINAE, da Marinha-MINMA) e Conselhos Regionais Profissionais (CR), autorizados em lei.
- No caso de o candidato ser de nacionalidade estrangeira, é obrigatória a apresentação do Registro Nacional
de Estrangeiros (RNE), fornecido pela SPMAF ou DPMAF.
- Não serão aceitos quaisquer outros documentos que não os acima mencionados e Cédulas de Identidade
onde conste expressamente que o detentor não é alfabetizado.
- Durante a realização das provas, os candidatos deverão manter sua Cédula de Identidade sobre a classe.

A que horas o candidato deve se apresentar na sala onde fará a prova?

Às 18h30min, ou seja, meia hora antes do início da prova, o candidato deverá se apresentar munido do material para a realização da prova aos fiscais que estarão na portaria do prédio, e encaminhar-se para a sua sala.

O que acontece se um candidato se atrasar?

Infelizmente, se algum candidato não se apresentar no seu prédio antes do fechamento das portas, que ocorrerá
ao final do toque da sirene que marca o início da prova (19h), ele estará eliminado do Vestibular Complementar.

Que material o candidato recebe no dia da prova?

O candidato receberá um caderno de prova contendo um tema para a prova de redação; e uma folha padronizada para transcrever a redação definitiva.
O caderno contém todas as informações e instruções de que o candidato necessita para fazer adequadamente
a prova.
É MUITO IMPORTANTE LER COM ATENÇÃO ESSAS INSTRUÇÕES ANTES DE INICIAR A PROVA.
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Quem acompanhará os candidatos durante a prova?
Cada sala de prova contará com dois fiscais, coordenados pelos responsáveis pelo prédio. Além disso, haverá
uma equipe médica de plantão para prestar atendimento, caso necessário. Todo esse pessoal é treinado para
proporcionar orientação, segurança e conforto. Se o candidato precisar de algo, solicitará a presença de um fiscal,
que dará a orientação necessária.
NÃO SERÃO DADOS QUAISQUER ESCLARECIMENTOS SOBRE OS TEMAS PROPOSTOS NA PROVA.

Onde e como utilizar a caneta esferográfica?
O candidato será claramente orientado pelos fiscais de sala. Entretanto, é bom saber de antemão:
• A redação deverá ser entregue escrita à tinta, na folha padronizada.
• Não é permitido utilizar corretor líquido na redação definitiva. Se o candidato precisar mudar algo, deve riscar
a expressão equivocada e reescrever, deixando claro o que quer dizer.

O que não é permitido ao candidato durante a realização da prova?
Nenhum candidato poderá:
• realizar as provas em outro local que não o indicado pela Universidade;
• entregar a prova antes de decorrida uma hora após seu início;
• comunicar-se com outro candidato;
• fumar nas salas ou prédios onde se realiza a prova;
• usar telefone celular*;
• portar relógio*;

* Durante a prova, os aparelhos – devidamente desligados – serão mantidos em envelope plástico fornecido pela
Instituição, com identificação e lacre.
• deixar a sala de prova sem entregar a Folha Padronizada com a redação definitiva.

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 da PUCRS e na média aritmética das notas para os candidatos que
concorrem via desempenho no ENEM, respeitados os percentuais de vagas destinadas a cada uma das modalidades.
• Se ocorrer empate e não houver possibilidade de aproveitar todos os envolvidos, para o desempate na Modalidade
I 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 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.
• Estará automaticamente desclassificado o candidato que optou pela Modalidade I e que não tenha comparecido
no dia da prova na PUCRS ou zerado a redação. Quanto à Modalidade II, será desclassificado o candidato que
não tenha alcançado a média mínima exigida (400 pontos) ou que tenha zerado a redação do ENEM. Quanto à
Modalidade III, a desclassificação em uma das vias de ingresso levará o candidato a seguir concorrendo apenas
pela outra via.
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• Encerrado o prazo estabelecido para as matrículas e constatado o não comparecimento de candidatos classificados, serão chamados outros 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 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.

Quando e como será divulgada a relação dos classificados?
A relação dos candidatos classificados no Vestibular Complementar de Inverno 2019 para os cursos da
PUCRS nas Modalidades I e II será divulgada em ordem alfabética geral, pela imprensa falada e escrita; pelo
e-mail fornecido pelo candidato; e pela internet (vestibular.pucrs.br), a partir de 29 de julho (29/07/2019).
Simultaneamente, será divulgada a Lista de Espera condicionada às vagas existentes nas mesmas 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 matricular-se
é, portanto, obrigatório. O candidato chamado que não comparecer, conforme as orientações relativas à
efetivação da matrícula, deverá preencher requerimento na Central de Atendimento ao Aluno, térreo
do Living 360º, ficando condicionado à existência de vaga.
• O candidato classificado no Vestibular 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 candidato 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?
Para efetivar sua matrícula, o candidato classificado deverá:
1) Entregar a documentação necessária, nos dias 30 e 31 de julho de 2019, na Central de Atendimento ao Aluno,
térreo do Living 360º (prédio 15).
2) Concluir o processo de matrícula conforme orientação obtida na Central de Atendimento ao Aluno, térreo do
Living 360º (prédio 15).
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A matrícula dos classificados nos cursos da PUCRS somente será efetivada mediante a apresentação
da seguinte documentação:
A) 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.
B) Fotocópias sem autenticação dos seguintes documentos:
- Cédula de Identidade (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).
Obs.: A Guia de Recolhimento, relativa à primeira mensalidade, poderá ser quitada em até 48h após
a realização da matrícula.
A Guia de Recolhimento poderá ser acessada na Internet (vestibular.pucrs.br/complementar) e impressa, ou obtida
na Central de Atendimento ao Aluno, térreo do Living 360º, a partir da divulgação do resultado do Concurso Vestibular.

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

Informações Importantes
A entrega da documentação para a matrícula nos cursos deverá ser feita nos dias 30 e 31 de julho de
2019, na Central de Atendimento ao Aluno, térreo do Living 360º (prédio 15), das 8h às 18h.

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.
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Como deve proceder o candidato que tiver o seu nome na Lista de Espera?
Os candidatos relacionados na Lista de Espera deverão proceder da seguinte maneira:
• Manifestação de Interesse na Vaga:
Poderá ser feita, via internet, no site vestibular.pucrs.br/complementar, ou pessoalmente no Campus da PUCRS,
térreo do Living 360º, Central de Atendimento ao Aluno, nos dias 30 e 31 de junho de 2019, das 9h às 18h.
Caso o candidato não se manifeste no devido tempo, sua classificação na Lista de Espera da 1ª Chamada não será considerada.
• Matrícula dos Classificados na Lista de Espera da Primeira Chamada (02/08/2019):
No dia 2 de agosto de 2019, das 9h às 18h, o candidato que se habilitou a vaga eventualmente existente
e que foi classificado deverá comparecer na Central de Atendimento ao Aluno, térreo do Living 360º (conforme
distribuição por curso afixada no local), para efetivação da matrícula, segundo consta no item “Qual o procedimento para efetivar a matrícula?” (página 16).
O candidato que, mesmo tendo manifestado interesse na vaga e sendo classificado para a matrícula, não
comparecer na data estipulada, deverá preencher requerimento na Central de Atendimento ao Aluno, térreo do
Living 360º, das 8h às 18h.

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, dirija-se, após a matrícula, à Central de Atendimento ao Aluno, térreo do Living 360º,
Campus Central, 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 deverá requerê-lo,
mediante o pagamento da taxa correspondente, na Central de Atendimento ao Aluno, Living 360º, térreo, Campus
Central, a partir do primeiro dia útil após a prova. Os atestados solicitados serão entregues em 48h.
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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Ficha de Inscrição
(modelo)
A seguir, para seu conhecimento, você encontra o modelo da Ficha de Inscrição ao Vestibular Complementar
de Inverno 2019, disponível no site da PUCRS (vestibular.pucrs.br/complementar).

Ficha de Inscrição
Vestibular Complementar de Inverno 2019 da PUCRS

Candidato(a), esta inscrição é pessoal e intransferível. Por isso,
você é responsável por todos os dados informados e acessos
estabelecidos. Se necessitar de ajuda para o preenchimento desta
ficha, consulte instruções para inscrição via internet.

Todos os campos assinalados com (*) são obrigatórios e devem
ser preenchidos.

Situação do Candidato
Em que condição você pretende se inscrever nesta edição do processo seletivo
da PUCRS? (*)

O

Como concorrente a uma vaga.

O

Como treineiro.

Dados pessoais
Nome(*)

Nome da mãe (*)

l
Data de nascimento(*)

l
Sexo(*)

7
�l

CPF(*)

D CPF do responsável(Se você não possui CPF, informe o de seu responsável.)
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Cédula de Identidade (*)

Órgão Expedidor (*)
SJS
Estado (*)
Rio Grande do Sul

Con!ra bem o número de sua Identidade e CPF.

Necessidades Especiais
O candidato com necessidades educacionais especiais que desejar
atendimento especí!co deverá dirigir-se pessoalmente, ou através de
representante, ao Campus Central - Setor de Ingresso (prédio 1, sala
311) - até o dia 21/07/2019, para formalizar sua solicitação e apresentar
um laudo recente (máximo 12 meses), emitido e assinado por
especialista credenciado no Conselho Regional de Medicina (CRM). O
documento deve especi!car a natureza, o tipo e o grau de de!ciência,
bem como as condições recomendadas para a realização da prova.

Temporárias
Acidentado
Gestante (último mês)
Pós-cirúrgico

Permanentes:
Baixa visão (necessidade de prova ampliada)
Cegueira
De!ciência Intelectual
De!ciência auditiva
De!ciência física
Dislexia

Surdez
Surdocegueira
TEA - Transtorno do Espectro Autista

Endereço para correspondência
Pesquisar CEP/Endereço
CEP (*)

Rua/avenida (*)

Número (*)

Complemento

Bairro (*)

Cidade (*)

Estado (*)
Rio Grande do Sul

Dados de contato

Informe ao menos um telefone de contato
DDD

Residencial

DDD:

Celular

Desejo receber SMS/Whatsapp com informações referentes à PUCRS.

E-mail (*)

Desejo receber por e-mail informações referentes à PUCRS.

Os candidatos que indicarem o e-mail receberão mensagens com
informações sobre o processo seletivo, tais como con!rmação de

inscrição, local da prova na PUCRS e classi!cação no curso.

Naturalidade
Nacionalidade (*)
Brasileira
Brasileira Nascido no exterior
Estrangeiro Naturalizado
Estrangeiro Permanente
Estrangeiro Temporário

Se você é estrangeiro, é obrigatório o RNE - Registro Nacional de
Estrangeiro, obtido em data anterior à inscrição ao Concurso Vestibular
da PUCRS.

Escolha do curso-turno:
A PUCRS não garante a realização do Concurso Vestibular para curso
que não tenha, no mínimo, 25 candidatos inscritos. Se isso vier a
ocorrer, você será comunicado a partir de 23/07/2019, e poderá optar
por outro curso ou receber a devolução do valor da taxa de inscrição.

Escolha do curso (*)
Selecione aqui o curso-turno em que deseja se inscrever

Aluno ou ex-aluno PUCRS
Se você é ou foi aluno da PUCRS, preencha com seu(s) número(s) de matrícula.
Matrícula ex-aluno 1
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Questionário Socioeconômico-cultural:
Prezado Candidato:
A seguir, você encontrará questões referentes a sua realidade pessoal. As
respostas que você dará não serão consideradas isoladamente; portanto, não
in•uirão na avaliação do seu desempenho como candidato à Universidade. Mas
são muito importantes, porque, somadas às dos demais candidatos, constituirão
dados para estudos que possibilitarão atender melhor a nossos acadêmicos. Por
isso, é fundamental que você responda cada questão com a maior
!dedignidade.
1. Onde você fez seu Ensino Médio (2º. Grau ou equivalente)? (*)
Todo / maior parte em escola pública
Todo / maior parte em escola particular

2. Se você concluiu ou concluirá o Ensino Médio (2º Grau ou equivalente) em
Porto Alegre, indique o Colégio, Escola ou Instituto que frequentou ou
frequenta. (*)

3. Você fez curso pré-vestibular? (*)
Não
Sim Qual?

4. Qual o atributo da PUCRS que mais in"uenciou sua escolha? (*)
Localização
Qualidade
Tradição/Imagem
Infraestrutura
Outro Qual?

5. Fatores que in"uenciaram na decisão de ingressar na PUCRS? (marque até
TRÊS alternativas.) (*)
Informações recebidas na escola
In•uência do curso pré-vestibular que frequentei
Publicidade (TV, rádio, jornal, outdoor,etc)

Visita da PUCRS a meu colégio
Familiares que são ou foram alunos da PUCRS
Amigos que são ou foram alunos da PUCRS
Open Campus da PUCRS
Outras visitas que !z à PUCRS
Outro Qual?

6. Você pretende fazer/fez vestibular em outra universidade? (marque até
TRÊS alternativas.) (*)
Não
Sim, na UFRGS
Sim, na FFFCMPA
Sim, na UERGS
Sim, na UNISINOS
Sim, na ULBRA
Sim, na São Judas Tadeu
Sim, na UNIRITTER
Sim, na UNILASALLE
Sim, no IPA
Sim, na ESPM
Sim, na UNIPAMPA
Sim, na URCAMP
Sim, em outra Qual?

7. Como você !cou sabendo do VESTIBULAR da PUCRS? (marque até TRÊS
alternativas.) (*)
Jornal
Televisão
Rádio
Redes Sociais
Cartaz
Outdoor
Sites

Professores da escola
Amigos e colegas de aula
Divulgação no curso pré-vestibular e na escola
Eventos da PUCRS
Open Campus da PUCRS
Outro Qual?

Con!ra os dados informados antes de clicar o botão Concordo/Enviar
!cha.

Declaração:
Declaro estar de acordo com as normas do Vestibular Complementar de
Inverno 2019 da PUCRS, presentes no Edital e no Manual do Candidato.

Concordo/Enviar ficha

Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada
Av. Ipiranga, 6681 • Prédio 1 • 3º andar
90619-900 • Porto Alegre • RS • Brasil
Fone: (51) 3320-3557 • Fax: (51) 3320-3605
vestibular@pucrs.br • vestibular.pucrs.br

